
A Knauf Insulation romániai képviselői Marosvásárhelyen 
sajtótájékoztató keretében ismertették az egykori dicső-
szentmártoni üveggyár területére tervezett beruházás elő-
nyeit, az utóbbi fél év munkálatait és jövőbeli terveiket. 

A nemzetközi vállalatcsoport hozzávetőleg négymillió eurós beruhá-
zásának célja az egyre növekvő romániai piaci kereslet kielégítése, va-
lamint a kelet-európai és a Független Államok Közösségének az ellátása 
megfelelő minőségű szigetelőanyaggal.  

Neves  
szaktekintélyek 
Marosvásárhelyen  
Tizedik alkalommal kezdődött meg 
csütörtökön a marosvásárhelyi uroló-
giai napok elnevezésű tudományos ta-
nácskozás a Maros Megyei Kórház 
urológiai klinikájának szervezésében, 
a George Emil Palade Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Tudomány- és Technoló-
giai Egyetem keretében. A nemzetközi 
részvétellel tartott rendezvény idei té-
mája a funkcionális urológia időszerű 
kérdései.  
____________4. 
Az erdélyi 
püspökség értékei 
Az erdélyi püspökséget I. Szent István 
király alapította 1009 táján, központja 
a gyulafehérvári várban volt. A csak 
ásatásokból ismert, 11. századi úgy-
nevezett I. székesegyház háromhajós, 
egyetlen félköríves apszisú bazilika 
volt, alapfalainak vonalát ma csak a 
mellékhajók padozatán jelzi eltérő szí-
nezésű vonal.  
____________15. 
Új évad 
a marosvásárhelyi 
Ariel színházban 
A marosvásárhelyi rendszeres báb-
színház-látogatók – gyermekek és fel-
nőttek egyaránt – bizonyára már 
nagyon várják, hogy újra betódulhas-
sanak az Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színház kapuján.  
____________17.
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A rendcsináló 
Az összes lehetséges törvényes lehetőséget kihasználva támadja 

meg azokat a románellenes törvényeket, amelyek „súlyosan sértik 
Románia integritását, szuverenitását és a románok mindennapi 
életét”. Megtámadja azokat a kormányhatározatokat, sürgősségi 
kormányrendeleteket, törvényeket, amelyeket rabszolgaságba dön-
tőknek és a románok érdekeivel ellentétesnek tartanak – olvasható 
egyebek között a politikai élet egyik „kalapácsembere” által aláírt 
közleményben. 

Vajon ki a szerző? Annyi bizonyára világos, hogy csakis politikus 
lehet. És nem is akárki. Egy igencsak „sokat próbált” személyről 
van szó, aki Vadim Tudor tanítványaként indult el a politikai pályán, 
majd miután „végigpróbálta” a politikai paletta szinte mindenik 
szélsőséges pártját, vargabetűkkel végül révbe jutott, és a hazáért 
hozott létre egy szövetséget, hogy megmentse a jelenlegi hatalomtól.  

Mint említettük, közleményben jelentette be, hogy ő maga és 
pártja bírósági keresetekkel, közvetlenül az aláírókra (miniszterekre 
vagy államtitkárokra) irányuló büntetőfeljelentésekkel, az Alkot-
mánybírósághoz történő beterjesztésekkel és hivatalos panaszokkal 
fordul minden olyan állami intézményhez, amely „felelős” a szerinte 
blokkolónak nevezett jogalkotásért.  

(Folytatás a 3. oldalon)

A Knauf Insulation Dicsőszentmártonban 

Négymillió eurós beruházás  

Mózes Edith

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek  
antireflexes lencse rendelése esetén.



Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja és a ma-
gyar népmese napja.   

A Maros Művészegyüttes szeretettel várja az érdeklődő-
ket ünnepi előadására.   

A kövesdombi székházban de. 11 órától a Szép Palkó 
című mesés-táncos előadás látható. 

Jegyek a helyszínen kaphatók, de előzetes helyfoglalás 
szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon. 

SportOK! – sportágválasztó 
a Víkendtelepen 

Jövő hét végén, szeptember 24–25-én a marosvásárhelyi 
Víkendtelepen (a telep Maros felőli bejáratánál) kerül sor 
a második SportOK! nevű, helyi sportszervezetek tevé-
kenységét népszerűsítő rendezvénysorozatra. Ez alka-
lommal negyvenféle sportágat próbálhatnak ki, és az 
E-sportokkal is megismerkedhetnek a gyermekek. A tevé-
kenységek mindkét napon 10 és 15 óra között zajlanak a 
Víkendtelep említett részén, illetve az olimpiai méretű fe-
dett uszodában.  

Állásbörze a Nemzeti Színházban 
Szeptember 16-án, pénteken (ma) 9 és 17 óra között a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában állás-
börzét tartanak. A munkát kínálók seregszemléjén több 
mint 30 cég vesz részt, és mind városi, mind vidéki állás-
keresőkre lesz igény a pályakezdőktől a vezetői pozíciókra 
pályázókig – derül ki a First Job School szervezésében 
sorra kerülő esemény Facebook-oldalán.  

Vásárok 
Marosvásárhely központjában 

Szeptember 16–18. között a marosvásárhelyi Vár sétá-
nyon újra megtartják a Vásár a várban nevű termékszem-
lét. A vásár 16-án, pénteken (ma) 11–20, 17-én, 
szombaton 10–20, 18-án, vasárnap 10–19 óra között lá-
togatható. Helyi termelők és kézművesek árucikkeiből 
lehet válogatni a Színház téren is, ez utóbbi vásár 14-én, 
szerdán nyílt meg, és 17-én, szombaton estig tart nyitva.  

Bikeathon – 
biciklis adománygyűjtő akció 

A hét végén, szeptember 17–18-án kerül sor a Marosszéki 
Közösségi Alapítvány jótékonysági kerékpáros rendezvé-
nyére, a Bikeathon néven második alkalommal zajló ado-
mánygyűjtő akcióra. A benevezők tíz projektet 
támogathatnak, amelyekről az esemény Facebook-oldalán 
tájékozódhatnak, ugyanitt lehet feliratkozni. A bicikliseknek 
szombaton és vasárnap 10 és 14 óra között számos el-
lenőrző pontot kell felkeresniük, attól függően, hogy a 
város területén vagy a Shopping City – Vácmány – Ko-
ronka – Green Residence útvonalra, a Bikeathon Wildra 
jelentkeztek-e. A gyermekek 12 állomásos pontgyűjtő já-
tékát ezúttal is a városközpontban tartják vasárnap 10 és 
13 óra között. Ezt követően, 13 órakor kezdődik a kis brin-
gások főtéri felvonulása, majd 15 órától a főtérről indul a 
14 év feletti kerékpárosok „kritikus tömege”. A meghirdetett 
projekteket természetesen azok is támogathatják, akik 
nem vesznek részt a pontgyűjtő kalandban. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma EDIT,  
holnap ZSÓFIA napja. 
ZSÓFIA: görög eredetű női 
név, jelentése: bölcsesség. 

16., péntek 
A Nap kel  

7 óra 1 perckor,  
lenyugszik  

19 óra 33 perckor.  
Az év 259. napja,  

hátravan 106 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. szeptember 15.
1 EUR 4,9259
1 USD 4,9289

100 HUF 1,2143
1 g ARANY 267,6966 

IDŐJÁRÁS 
Esős, borús 
Hőmérséklet: 

max. 16 0C 
min.  13 0C

Megyei hírek 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
17, 34, 15, 3, 33 + 9 NOROC PLUS:  5 0 2 5 2 2

6, 26, 31, 3, 11, 7 SUPER NOROC: 9 8 9 7 9 4 

45, 49, 12, 40, 10, 41 NOROC: 9 2 5 6 9 2 1 

V. európai kulturális örökség napja 
az Urmánczy-kastélyban 
Szeptember 18-án, vasárnap a maroshévízi Urmánczy-
kastélyban is kastélynapot tartanak V. európai kulturális 
örökség napja címmel. Szervező a Positive Transylvania 
Egyesület. A kastélyban ez alkalommal kiállítják a felújítási 
terveket, és egy beszélgetés is lesz ebben a témában. A 
legkisebb látogatóknak a Boldog Herceg című bábjátékot 
adja elő a Kolozsvári Bábjátszótér és a S’artR Művészeti 
Közösség, emellett bábkészítő alkotóműhely és számos 
kaland, interaktív játék várja a gyermekeket a kastély 
körül. A helyi gasztronómia is a kulturális örökség része, 
ennek népszerűsítése is fontos célja az egyesületnek, 
ezért egy édesség készül el a helyszínen, majd 14 órakor 
bemutatják a 100 gyergyószéki recept, több mint 100 
gyergyószéki háziasszony című szakácskönyvet. A maros-
vásárhelyi Gemma Book Café egy kis könyvesboltot is el-
visz a kastélynapra, illetve képzőművészeti kiállítás is 
szerepel a programban, a látogatók Nosztalgia címmel te-
kinthetnek meg egy válogatást a néhai grafikus Molnár 
Dénes és gyermekei, Molnár D. Dénes és Molnár Krisz-
tina munkáiból. A kastélynap során lesznek vezetett séták 

a jelen lévő szakértők és tulajdonosok részvételével, vala-
mint egy biciklis kirándulás az Urmánczy fedeles hídhoz. 
Kiemelt rendezvény a Vizi Imre-koncert, amely délután fél 
6-kor kezdődik. 

Kutyfalvi kastélynap 
Szeptember 17-én, szombaton harmadik alkalommal tar-
tanak Kutyfalván kastélynapot az AntePortum és a Pro 
Castellum Degenfeld egyesületek szervezésében. Az egy-
napos eseményen a kerekasztal-beszélgetések, előadá-
sok és kiállítások mellett a legifjabbakat az EduKastély 
interaktív játékai és a Székely Legendárium rajzfilmjei vár-
ják, illetve, ha kedvező az időjárás, focizni is lehet majd az 
udvaron, valamint különböző kézműves-foglalkozások is 
lesznek, ki lehet próbálni többek között a nemezelést. 
Emellett interaktív kastélyfelfedezésre is lehetőség adódik 
egyénileg, családostul és csapatban egyaránt. Előzetes 
bejelentkezés alapján vezetett sétákon lehet részt venni a 
kastélyban, valamint szekeres falutúrákra is benevezhet-
nek az érdeklődők, ugyanakkor társasjátéktér és chill zone 
is lesz. Az előadások és interakív programok mellett a 
zene és a tánc kedvelői is találnak kedvükre valót, a kuty-
falvi kastély nagytermében kora délután klasszikus zenei 
koncertre kerül sor, a kastélynap záróprogramjaként, 18 
órától pedig moldvai táncházra. Az oktatással is egybekö-
tött táncházban az Öves együttes fog muzsikálni. 

RENDEZVÉNYEK

Szép Palkó a magyar népmese napja alkalmából  

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Megjelent a szeptemberi Újvárad 
Az Újvárad idei kilencedik számának irodalom rovatában Kru-

sovszky Dénes, Szente B. Levente, Lőnhárt Melinda, Szűcs Anna 
és Vajda Zoltán versei mellett Lokodi Imre, Sarnyai Benedek és 
Tankó Andrea prózáit olvashatják. A Dialog/Párbeszéd rovatban 
Ioan F. Pop költői világát mutatják be Mihók Tamás fordításai, 
míg esszét Visky András közöl Az Élők Háza mint ellen-Éden cím-
mel. A művészeti rovatban Zuh Deodáth kurátor mutatja be a Mo-
dernista művészek Nagyváradon című kiállítás anyagát. Bakó 
Endre tanulmánya Horváth Imre és Bélteky László barátságát ele-
veníti fel, míg Fehér Imola a szatmárnémeti Hello, Dolly előadás 
műhelytitkaiba avat be a kultúra rovatban. Nyár – utazás – iroda-
lom témában ír a Tandem rovatban Magyari Sára és Bökös Bor-
bála. A társadalom rovatban Cseke Péter Tamás készített interjút 
Győrffy Gáborral a BBTE újságírás szakáról (Merre tart a sajtó-
szakma?), míg Mayer Ágota ír Francis Fukuyama A történelem 
vége és az utolsó ember című kötetéről. A Ketten egy páston rovat 
témája ezúttal a 30 éve elhunyt Székely János, akinek az életművét 
Boka László (Az önelemző költő-filozófus) és Papp Sándor Zsig-
mond (Tornyok árnyékában) közelíti meg. A kritika rovatban 
Szlopp Bernadette a PKE művészeti tanszékének kolozsvári kiál-
lítását méltatja Tíz, tíz, tiszta víz címmel, míg Beretvás Gábor Ne-
onparádé és szemfényvesztés címmel egy 2022-es Elvis című 
filmet, Baz Luhrmann rendezését. Az Előhívásban Kőrössi P. Jó-
zsef Gulyás Miklóshoz fűződő emlékeit eleveníti fel. A folyóirat 
kapható a nevesebb marosvásárhelyi könyvesboltokban, s meg-
rendelhető a holnap.ro online könyváruházban. 



Emellett a parlamentben is támadni fog minden, a je-
lenlegi koalíció által támogatott „románellenes” javas-
latot és törvényt, illetve „mostantól 2024-ig 
pártszakembereket alkalmaz egykori bírákból, ügyvédek-
ből, miniszterekből, parlamenti képviselőkből, tartalékos 
tisztekből, és fellépnek a parlament által hozott összes 
törvény ellen. Ugyanakkor fellebbezéseket és módosítá-
sokat nyújt be az „igazságosság nevében” az energiali-
beralizáció, az „off shore jog”, az illeték- és 
adóemelések, botrányos vásárlások, a korlátozó gazda-
sági törvények ellen, amelyek csődbe vitték a vállalko-
zókat, román gazdákat és termelőket. 

Vagyis blokkolni akarja a kormánykoalíció által tá-
mogatott összes „románellenes” törvényt.  

A kezdeményező úriember „szép” politikai karriert 
tud maga mögött. A kezdetektől 2001-ig a Nagy-Romá-
nia Párt (PRM) tagja és parlamenti képviselője volt, 
aztán – miután kizárták a PRM-ből – öt évig a szocde-
meket „boldogította”, majd simán átnyergelt a Konzer-
vatív Párthoz. Egy vargabetűvel visszanyergelt eredeti 
szerelméhez, a PRM-hez, utána újból a PSD-ben próbált 
szerencsét. Most pedig a Szövetség Romániáért (APP) 
főtitkára. Nos, a romániai politikai élet egyik  
legellentmondásosabb és legagresszívebb alakja most 
rendet akar csinálni az országban, illetve a jelenlegi po-
litikusok között. 

Elkezdődött a kampány!  

A vendéglátóipar támogatása  
Nicolae Ciucă miniszterelnök szerdán a turisztikai és 
vendéglátóipar képviselőivel a kormány által végre-
hajtott támogatási intézkedések hatásait elemezte, 
és az ágazat fenntartását szolgáló további megoldá-
sokat keresett. A megbeszélésen olyan megoldáso-
kat javasoltak, amelyek lehetővé tennék a 
vendéglátóipar számára, hogy a koronavírus-jár-
vány, az ukrajnai háború és az emelkedő energia-
árak előidézte nehéz körülmények közepette 
hozzájusson a vállalkozások fennmaradásához és a 
munkahelyek megőrzéséhez szükséges támogatá-
sokhoz – tájékoztatott a kormány szerda esti közle-
ményében. (Agerpres) 

Csökkent a sertésállomány  
Románia sertésállománya 2022. május 1-jén 3,332 
millió állatot számlált, ami 5,9%-os (209.476 sertés) 
csökkenést jelent az előző év azonos időszakához 
képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) csütörtökön közzétett adataiból. Vannak olyan 
fejlesztési régiók, ahol nőtt a sertésállomány 2021. 
május elsejéhez képest. Az északkeleti régióban  
0,9, az északnyugatiban 0,88, a délkeletiben pedig 
0,4 százalékpontos volt a növekedés. (Agerpres) 

Házi őrizetbe került 
Otopeni polgármestere 

Elutasította csütörtökön a Bukaresti Törvényszék a 
korrupcióellenes ügyészségnek (DNA) azt a kérését, 
hogy helyezzék előzetes letartóztatásba Otopeni 
polgármesterét. A korrupcióval gyanúsított Silviu 
Constantin Gheorghe 30 napra házi őrizetbe kerül. 
Házi őrizetet rendeltek el a bírák az otopeni-i város-
háza ügyvezető igazgatója, Constantin Vlad eseté-
ben is. A DNA szerdán vette őrizetbe Otopeni 
polgármesterét és a városháza igazgatóját súlyos 
következményekkel járó, folytatólagosan elkövetett 
hivatali visszaélés gyanúja miatt. A nyomozati anyag 
szerint 2011 és 2017 között, amikor Otopeni város 
alap-infrastruktúrájának felújítási munkálatai zajlot-
tak, a polgármester és a városháza igazgatója jóvá-
hagyta 35.916.006 lej kifizetését a munkálatokat 
végző cégnek. Ebből 25.421.080 lej olyan anya-
gokra fordított kiadásokat tesz ki, amelyeket a mun-
kálatokat végző cég valójában soha nem vásárolt 
meg. A cég két igazgatója ellen jelenleg hivatali visz-
szaélésben való folytatólagosan elkövetett bűnré-
szesség gyanúja miatt folyik kivizsgálás. (Agerpres) 

Korszerű kórházépítési szabályozás  
Huszonöt évvel ezelőtt, 1997-ben dolgozták ki a ha-
tályos kórházépítési szabályozást, amely ma már 
elévült és nem alkalmazható, továbbá nem nyújt 
megoldást a meglévő kórházépületek felújítására. 
Ezért új kórházépítési szabályozást dolgozott ki a 
fejlesztési minisztérium – jelentette be csütörtökön 
Cseke Attila. A fejlesztési miniszter elmondta: jelen-
leg több mint 400 állami kórház van Romániában, 
amely összesen 1.363 épületben működik. Ezeknek 
az épületeknek a nagy része az elévült kórházépítési 
szabályozás alapján épült. A tárcavezető rámutatott: 
az új építkezési szabályozás megfelel az európai 
szabványoknak, és összhangban áll az egészség-
ügyi szaktárca által kibocsátott működési szabályo-
zásokkal. Az új szabályozás ugyanakkor szigorú 
tűzvédelmi és szellőztetési előírásokat rögzít, és 
olyan épületalaprajzot eredményez, amely segítsé-
gével minimálisra csökkenthető vagy elkerülhető a 
kórházi fertőzés. Az új szabályozás a Hivatalos Köz-
lönyben való megjelenése után 30 nappal lép ha-
tályba. (Agerpres) 

Ország – világ 

A rendcsináló 
(Folytatás az 1. oldalról)

II. Erzsébet halála  
Több kilométeres a sor a ravatal előtt 

Több mint négy kilométeres sor alakult ki csütörtök 
reggelre II. Erzsébet királynő londoni ravatala előtt. 
A múlt héten elhunyt néhai brit uralkodó koporsóját 
előző este ravatalozták fel a londoni parlament  
legősibb épületében, a Westminster Hallban. 

A királynőt hosszas betegeskedés után, életének 97., ural-
kodásának 71. évében, egy hete érte a halál Balmoralban, a 
királyi család nyári skóciai rezidenciáján. 

Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörö-
kös a brit uralkodó, aki III. Károly néven lépett trónra. 

A koporsót szerda délután vitték a királyi család első számú 
londoni rezidenciájáról, a Buckingham-palotából lovak von-
tatta ágyútalpon a parlamenthez, ahol felravatalozták. 

A ravatalozóhelyiség a vasárnap éjfélig tartó időszakban 
minden egyes nap 24 órán át – esetenként egy-egy órás taka-
rítási szünetekkel – nyitva lesz. A ravatal hétfő hajnalig láto-
gatható, de a becsült várakozási idő alapján a hatóságok 
várhatóan már előbb lezárják a sort az újonnan csatlakozni kí-
vánók elől.  

A londoni hatóságok előzetes várakozása szerint a vasárnap 
éjfélig terjedő négy teljes nap alatt legalább 400 ezren keresik 
fel II. Erzsébet királynő ravatalát. 

A Scotland Yard közölte: a lakosságot folyamatosan tájé-
koztatják, hogy milyen hosszú a sor és várhatóan mennyi 
időbe telik, mire a sor végén állók a Westminster Hallba érnek. 

A brit kulturális, sport- és médiaügyi minisztérium létreho-
zott a YouTube videómegosztó portálon egy külön csatornát, 
amely élőben, valós időben jelzi a sor mindenkori hosszát. 

A csatorna – amely a Her Majesty The Queen’s Lying-in-
State / Queue Tracker címen kereshető fel – csütörtök reggel 

azt mutatta, hogy a sor vége a London híd déli hídfőjén is túl-
nyúlik, a legmagasabb londoni felhőkarcoló, a Shard közelé-
ben áll, vagyis hozzávetőleg 4,2 kilométer hosszú. 

A sor számára 16 kilométeres útszakaszt jelöltek ki, amely 
a Westminster Halltól a Lambeth hídon át a Temze keleti, il-
letve déli rakpartján halad végig.  

Ennek a hossznak csaknem a harmadát a kelet-londoni  
Southwark Parknál korlátokkal kialakított 5 kilométeres ke-
rengő adja, de a sor csütörtök délelőtt még nem ért el idáig.  

A londoni városházán készültek olyan előrejelzési számítá-
sok, amelyek nem zárják ki, hogy bizonyos időszakokban akár 
30 órát is sorban kell állni. 

A brit kormány által kiadott útmutatás felhívja a látogatók 
figyelmét, hogy a ravatalozóhelyiségbe a repülőtereken szo-
kásoshoz hasonló szigorúságú biztonsági ellenőrzés után lehet 
csak belépni. 

A látogatóknál mindössze egyetlen kis, könnyen nyitható 
táska lehet, a magukkal vitt élelmiszert és italt a belépés előtt 
el kell fogyasztaniuk vagy el kell dobniuk, és a sorban állás 
alatt is csak átlátszó vizespalackokat tarthatnak maguknál. 

A Westminster Hallba tilos szúró- és vágóeszközöket, vi-
rágokat, gyertyákat, plakátokat, zászlókat, transzparenseket és 
állatokat – például kutyát – bevinni. 

A búcsúszertartás szeptember 19-én, jövő hétfőn lesz a kö-
zeli Westminster apátságban, az angol-brit monarchia ősi lon-
doni koronázótemplomában. 

II. Erzsébet királynőt ugyanaznap a királyi család legna-
gyobb és legősibb angliai rezidenciáján, a London nyugati ha-
tárában fekvő Windsor kastélyában helyezik végső 
nyugalomra. (MTI) 

Az EP megszavazta a Magyarországról szóló 
jogállamisági jelentést 

Az Európai Parlament 433 szavazattal, 123 ellensza-
vazat és 28 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar-
országról szóló jogállamisági jelentést. 

Az uniós értékeket rendszerszintű veszély fenyegeti Ma-
gyarországon, az ország többé nem tekinthető teljes mértékben 
demokráciának – állították az Európai Parlament képviselői 
strasbourgi plenáris ülésükön elfogadott jelentésükben csütör-
tökön. 

A jelentés szerint a magyar kormány „szándékos és szisz-
tematikus erőfeszítései miatt” romlott tovább a demokrácia és 
az alapvető jogok helyzete Magyarországon azóta, hogy az EP 
2018-ban elindította a 7. cikk szerinti eljárást. 

Az uniós szerződésekben foglalt értékek védelme 2018 óta 
jelentősen csökkent. A helyzetet csak súlyosbítja az unió tét-
lensége. A határozott uniós fellépés hiánya hozzájárult ahhoz, 
hogy Magyarország „a választásos önkényuralom hibrid re-
zsimjévé” vált – írták. 

Hangsúlyozták: az igazságszolgáltatás állapota, a korrupció 
és az emberi jogok helyzete továbbra is aggályos, akárcsak az 
alkotmányos és a választási rendszer működése, az igazság-
szolgáltatás függetlensége, a korrupció, az összeférhetetlenség 
és a véleménynyilvánítás szabadsága, beleértve a médiaplu-
ralizmust. A tudományos élet szabadsága, a vallásszabadság, 

az egyesülési szabadság, az egyenlő bánásmódhoz való jog, 
beleértve az LMBTI-közösségekhez tartozók jogait, a kisebb-
ségek jogai, a migránsok, menedékkérők és menekültek alap-
vető jogai szintén problematikus területek Magyarországon. 

Az EP azt várja az Európai Bizottságtól, hogy használjon 
ki minden rendelkezésére álló eszközt, különösen a költség-
vetési feltételrendszerről szóló rendeletet a helyzet orvoslá-
sára. A jelentést támogató képviselők egyebek mellett arra 
szólították fel az uniós bizottságot, hogy ne hagyja jóvá a ma-
gyar helyreállítási tervet, amíg az ország teljes mértékben ele-
get nem tesz a tagállami gazdaságpolitikák összehangolását 
célzó európai szemeszter kapcsán megfogalmazott összes 
ajánlásnak, valamint a luxembourgi és a strasbourgi bírósá-
gok kapcsolódó ítéleteinek. Azt is kérik a végrehajtó testület-
től, hogy vonja ki a finanszírozás alól azokat a kohéziós 
programokat, amelyek esetében felvetődik az uniós források-
kal való visszaélés vagy a jogállamiság megsértésének koc-
kázata, valamint alkalmazza szigorúbban a közös 
rendelkezésekről szóló és a költségvetési rendeletet. A kép-
viselők továbbá azt kérik, hogy az uniós forrásokat a helyi 
önkormányzatokon és ne a kormányzati szervezeteken ke-
resztül osszák el. (MTI) 

Fotó: royal.uk
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Márciusban vált teljes jogú tulaj-
donossá a vállalatcsoport, azóta a 
használhatatlan épületeket lebontot-
ták, az új egység közművesítésén 
dolgoztak, és elkezdték a megma-
radt, régi gyártósor korszerűsítését 
annak érdekében, hogy a jelenlegi 
kapacitást az évi hatezer tonnáról 
nyolcezer tonnára növelhessék. A 
teljes beruházást 2024-ig tervezik 
befejezni, azt követően évente hat-
vanezer tonna üveggyapotot termel-
nek majd bel- és külföldi piacra 
egyaránt. 

 Adrian Garofeanu, a Knauf In-
sulation romániai és bulgáriai ve-
zérigazgatója kifejtette, a beruházás 
során újjáépítik a gyárat, fejlett 
gyártási technológia alkalmazásával 
az ügyfeleknek minőségi terméket, 
az alkalmazottak számára pedig 
biztonságos munkahelyi körülmé-
nyeket teremtenek, ugyanakkor vál-
lalják, hogy környezetkímélő 
gyártási technológiát alkalmaznak. 
Céljuk, hogy világszerte a legmeg-
bízhatóbb szigetelőpartnerekké vál-
janak azáltal, hogy kiváló 
teljesítményű szigetelési megoldá-

sokat és szolgáltatásokat nyújtanak.  
Jelenleg 50 alkalmazott dolgozik 

a dicsőszentmártoni gyárban, közü-
lük negyvenöt személy a megvásá-
rolt Gecsat vállalat teljes 
személyzete, akiket átvett az új tu-
lajdonos, szükség szerint pedig 
újabb felvételt hirdetnek meg. 
Amint a sajtótájékoztatón elhang-
zott, hozzávetőleg száz alkalmazott 

dolgozik majd a termelésben, szá-
mukra megfelelő munkakörülmé-
nyeket, átképzést biztosítanak, 
ugyanakkor a Knauf Insulation által 
alkalmazott javadalmazási csoma-
gokban részesülnek. A korszerűsítés 
révén az alkalmazottak számára 
biztonságos munkakörülményeket 
teremtenek, az ügyfelek számára 
pedig a lehető legmagasabb minő-
ségi színvonalat. 
Partnerség, elkötelezettség, 
emberség… 

A Knauf Insulation 2008 óta van 
jelen Romániában, fő tevékenységi 
köre a szigetelőanyagok gyártása. A 
cég az üveggyapot mellett kőzet-
gyapotot és fagyapotot is gyárt, 
amelyeket épületek hőszigetelésé-
hez használnak. Negyvenéves ta-
pasztalattal a szigetelőiparban, a 
vállalatnak közel hatezer alkalma-
zottja van több mint negyven or-
szágban és harminc termelőegysége 
tizenhat országban. A Knauf Cso-
portnak – amelynek tagja a Knauf 
Insulation – világszerte hozzávető-
leg negyvenezer alkalmazottja és 
háromszáz gyára van több mint ki-
lencven országban. 2021-ben a cég-

csoport üzleti forgalma meghaladta 
a 12,5 milliárd eurót. A Knauf Grup 
független családi vállalkozásként 
1932-ben alakult meg, és értékrend-
jében elsődleges a partnerség, elkö-
telezettség, vállalkozói szellem és 
az emberség. A dicsőszentmártoni 
Knauf Insulation gyárban a legú-
jabb technológiát alkalmazzák 
majd. A beruházó szabványainak 
megfelelően a szabadalmaztatott, 
innovatív ECOSE® technológiával 
gyártott üveggyapot termelésére be-
rendezkedve a környezetvédelemre 
is nagy hangsúlyt fektetnek. 
Környezetkímélő gyártási 
technológia 

A Knauf Insulation innovatív 
ECOSE® minősítésű szigetelő-
anyaga a gyártási technológia révén 
biztosítja a minőségi beltéri levegőt, 
tökéletes hő- és hangszigetelést 
nyújt, előnye a tűzvédelem, besoro-
lása A1, azaz nem gyúlékony, 
ugyanakkor 80%-ban újrahasznosí-
tott üvegből és olvasztott üvegho-
mokból állítják elő. A 
dicsőszentmártoni hosszú távú be-
ruházással az építőiparban jelenleg 
alkalmazott szigetelési megoldá-
sokra nyújtanak alternatívát, ugyan-
akkor nem mellékes a lakások 
energiahatékonysági programja. 

A modern technológia alkalma-
zásával gyorsan lebomló természe-
tes és újrahasznosított 
alapanyagokat alkalmaznak kötő-
anyagként, formaldehid, fenol, il-
letve mesterséges színezőanyagok 
nélkül. A gyártási folyamat során 
pedig 70%-kal kevesebb energiát 
használnak fel, mint a kőolajalapú 
vegyi kötőanyagtermékek gyártásá-
val. 

A nemzetközi vállalatcsoport be-
mutatásán jelen lévő dicsőszent-
mártoni polgármester, Sorin 
Megheşan az önkormányzat támo-
gatásáról biztosította a Knauf Insu-
lation képviselőit, és elégtétellel 
beszélt arról, hogy egy nemzetközi 
vállalat munkahelyeket és ismertsé-
get biztosít a Kis-Küküllő-parti vá-
rosnak. Mint kifejtette, a 
rendszerváltás előtti Dicsőszent-
márton híres volt iparáról – vegyi-
pari kombinát, téglagyár, bútorgyár 
stb. –, amelyeket a kilencvenes 
évektől módszeresen megsemmisí-
tettek, így a helyi és a környékbeli 
emberek egyik napról a másikra 
maradtak munkahelyek nélkül. 
Ezért is üdvözli az új beruházást, 
amelynek tulajdonosai fontosnak 
tartják a helyi közösségek életében 
való részvételt, a közösségek támo-
gatását.

(Folytatás az 1. oldalról)

Tizedik alkalommal kezdődött 
meg csütörtökön a marosvá-
sárhelyi urológiai napok elne-
vezésű tudományos tanács- 
kozás a Maros Megyei Kórház 
urológiai klinikájának szerve-
zésében, a George Emil Pa-
lade Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány- és Technológiai 
Egyetem keretében. A nem-
zetközi részvétellel tartott 
rendezvény idei témája a 
funkcionális urológia időszerű 
kérdései.  

A nyitóünnepségen a rendez-
vényt köszöntötte Péter Ferenc, a 
megyei tanács elnöke, prof. dr. 
Oana Mărginean rektorhelyettes az 
egyetem részéről, és dr. Ianosi Edit, 
a megyei kórház orvosigazgatója. 
Valamennyien elismeréssel szóltak 
a rendezvényről, és támogatásukról 
biztosították az urológiai klinikát, 
amely évtizedek során romániai vi-
szonylatban úttörő munkát végzett, 

és neves elődökre tekint vissza. A 
bevezető köszöntések után a maros-
vásárhelyi urológiai klinika gazdag 
múltjának két képviselőjét köszön-
tötték: prof. dr. Oşan Virgil egye-
temi tanárt, aki 35 éven át, 
1976–2011 között vezette az intéz-
ményt, és a magánszektorban ma is 
dolgozik. Ugyancsak díszoklevelet 
adtak át dr. Bakos János főorvos-
nak, aki fél évszázadon át volt az 
urológia elkötelezettje, és immár 20 
éve abbahagyta a tevékenységet. 

A tudományos tanácskozás témá-
járól, céljáról, a meghívottakról 
prof. dr. Mártha Orsolya egyetemi 
tanárt, a Marosvásárhelyi Urológiai 
Klinika vezetőjét, a kongresszus 
szervezőbizottságának elnökét kér-
deztük. 

– A nemzetközi részvétellel szer-
vezett konferencia témáját az uroló-
gia funkcionális vonatkozásai 
képezik. Ez egy kicsit újdonságnak 
számít romániai viszonylatban, bár 
nemzetközileg az urológia elismert 
ágát képezi, és a húgyúti rendszer 
működésével, az életminőséggel 

foglalkozik. Tulajdonképpen egy 
határterületet jelent nőgyógyászat 
és urológia, ideggyógyászat és uro-
lógia, gyermekgyógyászat és uroló-
gia között.  

Ami az ideggyógyászat és uroló-
gia kapcsolatát illeti, megvizsgáljuk 
például egy Parkinson-kóros beteg-
nél, akinek prosztatabántalma van, 
hogy műthető-e. Beszélünk az öre-
gedő hólyagról, amely fölött velünk 
együtt telik el az idő, és bizonyos 
tünetek jelentkeznek, amit okozhat 
csak az öregedés, de rátevődhet a 
hiperplázia, azaz a méhnyálkahár-
tya-burjánzás, a cukorbetegség, ami 
az amúgy is rossz állapotot tovább 
rontja. Egy érdekes határterületről 
van szó, amely jól le tudja képezni 
az urológiai vizsgálatokkal a műkö-
dést. Mert a betegség hátterében 
nincsen mindig egy szervi elválto-
zás, de például a beidegzésben lehet 
olyan probléma, amely tüneteket 
okoz.  

– Kik a tanácskozás vendégei? 
– Prof. dr. Jens Rassweiler Né-

metországból, aki az egyik legelis-

mertebb szakember a laparoszkó-
pos és a robotikus sebészetben. Első 
előadóként bemutatta a négydimen-
ziós robotsebészetet, amelyben a 
műtéten a sebésznek már szinte 
nem is szükséges részt vennie 
(ahogy vannak már automata autók, 
amelyek vezetőjük nélkül parkol-
nak), láthattuk előadásának beveze-
tőjében. A jövőt – elmondása 
szerint húsz év múlva – a robotse-
bészet jelenti, amelynek során az 

orvos csak asszisztál, nézi a műté-
tet. A régiónkban Kolozsváron, 
Brassóban, Bukarestben és Nagyvá-
radon már van sebészeti robot, ná-
lunk még nincsen, de 
reménykedünk abban, hogy lesz. Ez 
nagyon kényelmes, hiszen a sebész-
nek nem kell órákig lábon állnia, 
egy konzolnál ül, és nyomogatja a 
gombokat. A nagy segítséget pedig 
az képezi, hogy a robotot 360 fok-
ban meg lehet forgatni.  

A vásárhelyi klinikán egy 3D-s 
laparoszkópunk van, amellyel kü-
lönböző műtéteket, prosztata- és 
hólyageltávolítást végzünk. A kon-
ferencián arra fektetjük a hangsúlyt, 
hogy milyen következményei van-
nak az életműködés szempontjából 
a nagy onkológiai műtéteknek. Ho-
gyan tudjuk a betegeknek biztosí-
tani a vizelettartás, a szexuális 
funkció területén, hogy az operáció 
után is emberhez méltó életet élje-
nek.  

A konferencián részt vesz dr. 
Ceban Emil rektor és Ion Dumbră-
veanu docens Chişinăuból, az uro-
lógus és nőgyógyász végzettségű 
doc. dr. Majoros Attila, aki az egyik 
legelismertebb funkcionális uroló-
gus és urodinamiás szakember 
Közép-Európában, doc. dr. Romics 
Miklós Budapestről, aki ugyancsak 
vizelettartási és -ürítési (urodiná-
mia) problémákkal foglalkozik. A 
határon túlról érkező vendégeken 
kívül jelen vannak az ország összes 
nagy urológiai központjának vezető 
professzorai.  

A tanácskozást megelőzően volt 
egy urodinamiás egyetemi tovább-
képző kurzusunk, amelyre minden 
egyetemi központból eljöttek. 

Nemzetközi tanácskozás a funkcionális urológiáról  
Neves szaktekintélyek Marosvásárhelyen  

Négymillió eurós beruházás  

Fotó: Bodolai GyöngyiBodolai Gyöngyi 
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Lengyelország a második világháború 
során elrabolt hét műtárgy visszaadá-
sát kéri Oroszországtól – jelentette be 
Piotr Glinski lengyel kormányfőhe-
lyettes, kulturális és örökségvédelmi 
miniszter szerdán Varsóban. 

A kormányfőhelyettes Az üres képkeretek 
elnevezésű, a háború során a lengyel gyűjte-
ményekből a németek és a szovjetek által el-
vitt műkincsekre emlékeztető kampány 
megnyitóján számolt be a Moszkvával szem-
ben emelt újabb visszaszolgáltatási követel-
ményekről. 

A varsói Wilanów kastélymúzeumban ren-
dezett sajtóértekezleten Glinski elmondta: a 
világháború idején a megszállt Lengyelor-
szágból az akkori Szovjetunióba több száze-
zer műtárgyat vihettek el. Az orosz múzeumi 
gyűjtemények és levéltárak elérhetetlensége 
miatt viszont nehezen meghatározható, hány 
lengyel műkincs található ma Oroszország te-
rületén – tette hozzá. 

Megerősítette: Lengyelország eddig diplo-
máciai úton több mint tízezer műtárgyra vo-

natkozó húsz visszaszolgáltatási kérelmet 
továbbított Moszkvának, az orosz kormány 
viszont eddig egyet sem bírált el. 

A hét műtárgyat, nagyrészt vallási tárgyú, 
régi olasz mesterek műhelyeiből származó 
festményeket, amelyeket most követelnek 
vissza, a moszkvai Állami Puskin Képzőmű-
vészeti Múzeumban azonosították – közölte 
Glinski. Aláhúzta: a nemzetközi joggal össz-
hangban Oroszországnak kötelessége vissza-
szolgáltatni a háború során elrabolt 
műkincseket, ezek az ügyek nem évülnek el. 

Glinski felidézte: Lengyelország 1939. 
szeptember 1-jei megtámadása után a néme-
tek az egyházi, a magán- és közgyűjtemények 
„megtervezett és szisztematikus fosztogatását 
hajtották végre”, az 1939. szeptember 17-ei 
szovjet megtámadást követően viszont úgy-
nevezett trófeagyűjtők is bevonultak Len-
gyelországba. Ezek szovjet műértőkből 
álltak, „pontosabban szólva tolvajokból, akik 
műalkotások rablásával foglalkoztak” – je-
lentette ki a politikus. 

Az üres képkeretek nevű kampányról a 

kormányfőhelyettes elmondta: Lengyelor-
szág szenvedte a második világháború során 
a legnagyobb károkat az összes érintett or-
szág közül, mégpedig a kultúra és a szépmű-
vészet terén is. „Sok lengyel múzeumban 
mindmáig üres keretek találhatók, amelyek a 
háborús veszteségeinket jelképezik” – tette 
hozzá. Bejelentette: a kampány során a vesz-
teségekre emlékeztető táblákat helyeznek el 
tizenkét lengyelországi múzeumban. 

A második világháború utáni becslések 
szerint a lengyel gyűjteményekből az állo-
mány több mint fele, megközelítőleg 516 
ezer műtárgy tűnt el, ezek egy része megsem-
misült. Kizárólag a német támadás következ-
tében elszenvedett lengyel károkról szóló, 
szeptember 1-jén bemutatott lengyel parla-
menti bizottsági jelentésben 19,3 milliárd 
zloty (1,6 ezermilliárd forint) összegben je-
lölték meg a kulturális javak (múzeumok, 
műtárgyak, műemlékek) veszteségeit. 

Lengyelország 2015 óta több mint ötszáz, 
a második világháborúban eltűnt műtárgyat 
nyert vissza. A Glinski irányította tárca által 

összeállított, folyamatosan bővülő adatbázis-
ban jelenleg mintegy 63 ezer keresett, a há-
ború idején eltűnt műtárgy szerepel. 
Varsó soha nem mondott le a német 
jóvátételről 

Lengyelország a második világháborús ká-
rokért és veszteségekért mindeddig nem ka-
pott Németországtól jóvátételt, pedig soha 
nem mondott le róla – áll a szejm által szer-
dán csaknem egyhangúlag megszavazott ha-
tározatban, amely politikai, történelmi, jogi 
és pénzügyi felelősségvállalásra szólítja fel 
Berlint.  

A lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és 
Igazságosság (PiS) párt által beterjesztett do-
kumentumot a PiS összes jelen lévő képvise-
lője mellett az ellenzék túlnyomó többsége is 
megszavazta. Négy ellenzéki képviselő adott 
le ellenszavazatot, 15-en tartózkodtak.  

A dokumentumban a szejm felszólítja a 
német kormányt, hogy vállaljon „egyértelmű 
politikai, történelmi, jogi és pénzügyi felelős-
séget” a Harmadik Birodalom által kirobban-
tott második világháború összes, a Második 

Lengyel Köztársaságot és annak állampolgá-
rait érintő következményéért. 

„A német támadás és megszállás, a rend-
szerszintű népirtás rendkívüli sérelmeket és 
szenvedést, anyagi és nem anyagi károkat 
okozott” – írják. Hangsúlyozzák, hogy Len-
gyelország „soha nem kapott kártérítést a 
német állam által okozott személyi és anyagi 
veszteségekért, miként jóvátételt sem a len-
gyel állampolgároknak okozott óriási mér-
tékű sérelmekért”. 

A határozat leszögezi, hogy a törvényes 
lengyel állam soha nem mondott le jóvátételi 
követeléséről Németországgal szemben. A 
képviselők erkölcsileg és jogilag alaptalan-
nak nevezik azt az állítást, miszerint a lengyel 
követeléseket törvényesen visszavonták, 
vagy hogy azok elévültek volna. 

A képviselők leszögezik továbbá: Lengyel-
ország mindeddig nem kapott megfelelő jó-
vátételt a második világháború során a 
Szovjetunió agressziója nyomán elszenvedett 
anyagi és nem anyagi károkért sem.  Hozzá-
teszik: a szovjet támadás okozta károk mér-
tékét még meg kell határozni, aminek alapján 
majd megteszik a megfelelő lépéseket az 
Oroszországi Föderációval szemben. 

A határozat elfogadása azzal függ össze, 
hogy az illetékes lengyel parlamenti bizottság 
szeptember elején bemutatta a háború alatt el-

szenvedett, több mint 527,8 ezermilliárd fo-
rintnak megfelelő lengyel veszteségekről 
szóló jelentését. Jaroslaw Kaczynski, a PiS 
elnöke ez alkalomból bejelentette: Lengyel-
ország háborús jóvátételt fog követelni Né-
metországtól. 

Radoslaw Fogiel, a PiS szóvivője a szerdai 
parlamenti vita során közölte: a szejm hatá-
rozata támogatást jelent a lengyel követelések 
érvényesítéséhez. A varsói kormány több 
tagja az utóbbi napokban közölte, hogy a par-
lamenti jelentésen alapuló diplomáciai jegy-
zéket néhány héten belül elkészítik, és 
továbbítják Berlinbe. 

A német kormány szeptember elején úgy 
reagált a lengyel jelentésre, hogy az ügyet le-
zártnak tekinti, mivel Lengyelország 1953-
ban lemondott a háborús jóvátételről. 

Az egykori Német Demokratikus Köztár-
saság és a volt Szovjetunió közötti 1953-as 
megállapodás nyomán az akkori kommunista 
Lengyel Népköztársaság kormánya egy nyi-
latkozatban lemondott a szovjet blokknak 
járó német jóvátétel neki ítélt részéről. Varsó 
szerint a szovjet nyomásra tett nyilatkozat – 
amely a Trybuna Ludu kommunista napilap-
ban 1953. augusztusában jelent meg egy 
jegyzék formájában – nem kötelező erejű 
nemzetközi jogforrás. (hírösszefoglaló)  
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Lengyel jóvátételi követelések  
Az üres képkeretek  
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Egy levél halni, hullni készül, 
Segítségért tekintve szét, 
De nincs segítség, s elsuttogja 
Szomorú végrendeletét. 
 
Szegény falevél halottsárga, 
Remeg, mikor a mélybe lát, 
Emeljétek följebb a földet, 
Hogy meg ne üsse nagyon magát. 
 
Az ősz melankóliája. Amikor óhatatlanul 

csak szemlélői vagyunk az elmúlásnak. Ami-
kor nem tehetünk mást a bizton bekövetkező 
hullás ellen, csupán megkönnyíteni reméljük 
a távozást. Egy levél halni készül. Falu 
Tamás soraival indulok nyár végi, kora őszt 
idéző sétámra. Ha kedved tartja, barangol-
junk együtt, kedves Olvasóm! 

Szeptember 16. az ózon világnapja. Az 
ózon három oxigénatomból álló O3 mole-
kula. A Föld légkörében ultraibolya sugárzás 
hatására keletkezik. Az ózonréteg a sztratosz-
férában a Föld felszínétől számítva nagyjából 
15-40 km-es magasságban van. Elnyeli a 
Napból érkező ultraibolya sugarakat. „Ózon-
lyuk” akkor jelenik meg, amikor az ózon-
mennyiség egy bizonyos szint alá süllyed. 
1987-ben 46 ország írta alá a sztratoszféra 
ózonrétegének védelmét szolgáló montreali 
jegyzőkönyvet, amelyhez a Föld valamennyi, 
jogilag elismert országa csatlakozott. Az 
egyezmény értelmében a csatlakozó országok 
vállalták, hogy megszüntetik a magas légköri 
ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, 
kereskedelmét és használatát. A világméretű 
intézkedéseknek köszönhetően becslések 
szerint mintegy 20 millió bőrrákos megbete-
gedést és 130 millió szürkehályogesetet sike-
rült megelőzni. A jegyzőkönyv előírásainak 
következetes végrehajtása esetén előrelátha-
tólag 2060-ra visszaáll a magaslégköri ózon-
réteg megfelelő szintje. 

Hanem betartja-e minden ország a válla-
lást? Merthogy évről évre nagyobb faktor-
számú naptejjel kell óvni bőrünket a káros 
UV sugárzással szemben… 

Vajon mit szólna mindehhez Szent-Györ-
gyi Albert, aki éppen 129 évvel ezelőtt, 
1893. szeptember 16-án született? Talán ezt: 

A természet tiszta rendszer, abban csak 
tiszta válaszok vannak. 

És kiegészítené: 
A természet hatalmas, az ember parányi. 

Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen 
kapcsolatot tud teremteni a természettel, 
mennyire érti meg, és hogyan használja fel 
erőit saját hasznára. 

A ma nap nap utáni történéseinek – világ-
szerte újra (és fokozottan) rettegni a földgáz-
hiány miatti hidegtől, a nem learatott búza 
miatti éhínségtől, a csitulni nem akaró koro-
navírus-pandémiától – mezsgyéje mentén 
visszhangosul a tudós szava fél évszázad tá-
volából: 

Az ember történelme során először képes 
valóban élvezni az életet, először nem kell 
rettegnie a hidegtől, éhségtől és betegségek-
től. Most először tudja kielégíteni összes 
alapvető igényét. De történelme folyamán 
ugyancsak most először képes arra is, hogy 
egyetlen csapással elpusztítsa önmagát, vagy 
arra, hogy a szennyeződéssel és a túlnépese-
déssel lakhatatlanná tegye ezt a szűkülő, ked-
ves földtekét. 

Arra is van intő szava, ami ma a szomszé-
dunkban, de nem csak ott, történik: 

A békéhez nem bombák kellenek, hanem 
jóakarat és emberi együttérzés. 

Szent-Györgyi 1937-ben az orvosi-élettani 
Nobel-díjat a biológiai égés folyamatával 

kapcsolatos felfedezései (…) elismerésekép-
pen kapta. Budapesten utca viselte nevét, 
amelyet 1953-ban neveztek át Gerely utcára 
(ma is ezt a nevet viseli). A budapesti pártbi-
zottság agitációs és propagandaosztálya 
1953. március 26-án kelt javaslatában az át-
nevezés indoklásaként ez szerepelt: Nyugatra 
távozott kozmopolita tudós. Ma számos ma-
gyar városban van, de Budapesten azóta sincs 
róla utca elnevezve… (Kevesen tudják, hogy 
édesapja, Szent-Györgyi Miklós Marosvá-
sárhelyen született 1864-ben.) 

Szeptember  az iskolakezdés ideje. A „koz-
mopolita” tudós intelme időszerűbb, mint va-
laha: 

Az iskola arra való, hogy az ember megta-
nuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, 
megismerje a jól végzett munka örömét, meg-
ízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a 
munkát, amit szeretni fog. 

Mert (…) olyan lesz a jövő, mint amilyen 
a ma iskolája. 

Ezt is fél évszázada írta. Mennyire igaza 
volt! Abban is, amit az oktatásügyről mon-
dott. 

Az egész oktatásügyet az egész világon 
mindenütt, amerre csak jártam, egy nagy té-
vedés hatja át, egy óriási tévedés. Azt hiszik, 
hogy a könyv arra való, hogy az ember a tar-
talmát belepréselje a fejébe. Nézetem szerint 
a fej gondolkodásra való. A könyv pedig arra, 
hogy ne kelljen mindent fejben tartani. 

Könyv a kalendárium is. Olyannyira sa-
játja volt a hagyományos kisnemesi (és kis-
polgári) életnek, hogy megvásárlásának 
szertartása, használata, az olvasottak gyakori 
felemlegetése mintegy életformává vált. Ez a 
XVIII. században jelentős művelődési fejlő-
dés volt. De a XIX. században már sokan 
megrekedtek ezen a szinten. 1809-ben a 
Hazai és külföldi tudósítások cikkírója inge-
rülten állapította volt meg:  

Nevezetes tünemény a magyar literatúrá-
ban, hogy szörnyű nagy számú kalendáriu-
mok jelennek meg és szerencsésen el is 
kelnek… De éppen ezen tapasztalás méltán 
azon kérdésre adhat alkalmatosságot: ho-
gyan lehet, hogy az a nemzet mely Magyar-
országon és Erdélyben öt millióra 
számlálhatja magát, mégis mindenestől… 
fontos könyvekből… alig veszen 500-at. 

Újfalvy Sándor erdélyi reformkori politi-
kus, emlékirataiban valós képet festve a XIX. 
századi hagyományos kisnemesi életformá-
ról, leírja, hogy atyja birtokos nemes és me-
gyei tiszt volt, de házukban a kalendáriumon 
kívül más könyv nem volt. Gvadányi József 
A falusi nótáriusnak elmélkedései, beteg-
sége, halála és testámentoma elbeszélő köl-
teményében a főhős, a falusi nótárius így 
végrendelkezik: 

 
Hagyom a falusi nótáriusoknak… 
Régtől fogva gyűjtött Bibliothécámat… 
Kalendáriumok ezen szép könyvtárom 
Szépen összekötve vagyon ötvenhárom. 
Ennyi esztendőkig viseltem tisztségem. 
 
A Tudományos Gyűjteményben 1821-ből 

olvashatjuk a kisnemeshez címzett szemrehá-
nyó sorokat: 

Nem érdemli meg a magyar föld birtokát 
az, aki soha magyar könyvet venni nem szo-
kott, kinél egyedül kalendáriumok állongál-
nak a dohányos asztalon, ellenben tele a 
fogas czifra ostorokkal, réz, ezüst fokosokkal. 

Petőfi Sándor ezt írta az 1840-es években: 
Mint szamár a gazt, zabálja a kalendáriu-

mot. 
És ma? Meggyőződésem, hogy ma is szük-

ség van kalendáriumokra. Aki ma kalendári-
umkiadásra adja fejét, igényt elégít ki, 

miközben olvasóit hasznos tudással táplálja. 
Ugyanakkor jó lenne, ha nem foglalkozna ho-
roszkóppal, csillagjóslással s más hasonló ok-
kult „tudománnyal”. 

Az olvasója pedig, aki szívesen, s bizony 
hagyományból forgatja a jelenkor kalendári-
umait, okulhat majd mindegyikből. Ám a 
megismerés vágyából fakadó gondolkodás 
mellett jó, ha megjelenik az átélés vágya. Így 
lesz teljes a világ. Amint azt Szent-Györgyi 
– lám megint ő – megfogalmazta: 

Az én nézetem szerint az agy gondolko-
dásra való, és nemcsak gondolkodni kell, 
hanem élvezni, látni a szellemi élet nagysze-
rűségét, az örömeit is. A tudományokat át kell 
élni. Én a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t 
sem megtanulni, hanem átélni kell! Arany Já-
nost is át kell élni. A zenét sem megtanulni, 
hanem megélni kell. Mindent meg kell élni, 
teljesen fel kell olvadni benne. 

Jevgenyij Vinokurov erről az igényről (is) 
beszél a Rab Zsuzsa által gyönyörűre ma-
gyarított A végtelenség szomja című versé-
ben: 

 
…fenséges vagy, magányos, szabad, 
és mélyükre szívnak a messzeségek. 
 
Magadban érzed lüktetésüket 
s beleoldódol lassan az egészbe… 

De ezt a feloldódást csak szülőföldjén, 
ezen az életet szülő bolygón tudja megélni az 
ember. 

Ahogy a 125 évvel ezelőtt, 1897. szeptem-
ber 19-én Farkaslakán világra jött Tamási 
Áron megtalált hitét, miszerint „Azért va-
gyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 
benne”. Sütő András továbbálmodta az En-
gedjétek hozzám jönni a szavakat című mű-
vében: 

Azért vagyunk a világon, hogy a szavaink-
nak valahol helyet teremtsünk benne. 

Ez az óhaj ma talán aktuálisabb, mint ke-
letkezésének idején. Mint ahogy nem vesztett 
aktualitásából a tudós II. világháború után 
versben megfogalmazott krédója: 

 
Uram! 
E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyül, 
Rejtett, titkos kincsekkel tele, 
Képessé tettél művedet megérteni. 
 
(…) Uram! Legyünk társak az alkotásban 
Dolgozzunk tovább műved nyomán, 
Hogy bolygónk a bőség, a boldogság 
És az összhang erős otthona legyen. 
 
Maradok kiváló tisztelettel. 
 
Kelt 2022-ben, tanévkezdéskor 

Kiss Székely Zoltán 

A természet kalendáriuma ( DXXX.) 

Beleoldódol lassan az egészbe

...levél halni, hullni készül



* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációért köszönet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnöknek, prof. dr. Sümegi Pál egyetemi tanárnak, továbbá a régi és a mai 
képekért Demján László műemlékvédő építésznek 
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Az elmúlt kétezer év és a három vár 
Szakemberek véleménye szerint az elmúlt 

kétezer évben ez a harmadik vár ezen a he-
lyen. Az első a római castrum, a második a 
Gyula által épített „fehérvár”, amelynek épí-
tésénél a castrum alapjait és köveit használták 
fel, és az idők igényeinek megfelelően alakít-
gatták a középkorban.  

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentá-
ciókból megtudjuk, hogy az utolsó nagyobb 
átalakításokat a váron Bethlen Gábor végez-
tette, megépítve 1615 és 1627 között a most 
is látható délkeleti és délnyugati bástyákat. 

A várépítést a törökökkel folytatott állandó 
harc és az elfoglalt területek könnyebb ellen-
őrzése tette szükségessé. 

Az alapkövet 1715. november 4-én rakták 
le katonai, civil és egyházi hatalmasságok je-
lenlétében. A vár építésén mintegy 20 ezer 
ember dolgozott. Óriási próbatétel volt az 
Ompoly folyóból kivezetett malomárok med-
rének rendezése.  

A várépítéssel egy időben a város nevét is 
megváltoztatták, Károlyfehérvárra. 
A várat Bem vezetésével sem tudták 
bevenni 

A várat eredetileg nagyobbra tervezték. 
Egy részének át kellett volna nyúlnia a városi 
temető fölötti dombra, mivel innen volt a leg-
sebezhetőbb. A munkálatokat 1738-ban fejez-
ték be. 

A sors iróniája, hogy ostromló török csapat 
soha nem járt a falai alatt.  

Egyetlen komolyabb támadást intéztek a 
vár ellen 1849-ben, a magyar szabadságharc 
idején, és az egyetlen vár volt Erdélyben, 
amit a magyar szabadságharcosok Bem tá-
bornok vezetésével sem tudtak bevenni. 

Az első világháborút követően elvesztette 
stratégiai fontosságát. 

1920–1922 között a román hatóságok en-
gedélyével lebontották a falakat a negyedik 
kapu és a Szent Mihály-bástya között. A sán-
cokat betömték, a téglákat pedig felhasznál-
ták az ortodox koronázási templom építésére.  

Az egész várrendszer károkat szenvedett, 
javításokat nem végeztek rajta, egy része sze-
métdombbá vált. Az 1999-től beindult hely-
reállítási program keretében azonban a vár 
különböző részeit, a harmadik és az első 
kaput renoválják.  
Habsburg-címer és Atlasz-szobrok 

A ma látható várnak két bejárata van. A 
déli oldalon az alsó Károly-kapun az út a 
felső Károly-kapuhoz vezet, melyen III. Ká-

roly lovas szobra és Ausztria címere látható. 
Egyenes út vezet a vár északi részén lévő 

barokk stílusú, nagy nyílású kapuhoz, mely-
nek homlokzatán a Habsburg-címer, két ol-
dalán pedig egy-egy Atlasz-szobor van. 

A törökök 1658 szeptemberében vették 
először ostrom alá Gyulafehérvárt.  

,,…három-négy óráig tartó harc után – írja 
Evlija Cselebi török történetíró – hágcsóval 
a felső várba is felmentek s miután a város 
kapuit kinyitották, a rablásra és pusztításra 

felkészülődött tatárok a várba mentek s az 
alsó és felső város minden zegzugában fel-
prédálták s hasonlíthatatlan tárgyakat össze-
szedve, zsákmányt szereztek…” 

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentá-
ciókból kiderül, hogy Evlija Cselebi két ízben 
is járt Gyulafehérváron. 

Először Kemény János hadait üldözte. 
Akkor így írt a városról: 

,,…vára a Maros folyó partján egy nagy 
síkságon fekszik, négyszögalakú erős vár. Öt 
téglaépítésű bástyája van… két kapuja közül 
egyik keletre, a másik nyugatra néz… A vár 
keleti oldalán levő fal mellett, síkságra te-
kintve állt a királyoknak ritkaszép palotája, 
melynek összes falait és kapuit különféle 
színű festmények, valamennyi oszlopát pedig 
zöldkő, gránit és márvány díszítette. Vala-
mennyi ablaka bronzkeretű s kristály- és mu-
ránói tükörüveggel volt üvegezve; padozata 
indiai mozaik munka gyanánt finom már-
vánnyal kirakott kövekkel volt fedve. Külön-
böző alsó és felső helyiségeiben szökőkutak, 

víztartó medencék és csurgók vannak. A vár 
minden részét elfoglaló tatár sereget lehetet-
len volt megfékezni s először a templomok 
harangjait szedték le és más kincseket is ta-
lálván… megszámlálhatatlan zsákmányt fog-
laltak el, azután pedig ezt a szép várost 
felgyújtották s ez a kívánatos, művelt város 
elhamvadt s benne egyetlen épület sem ma-
radt meg…”. 
A királyok számára készült  
„szemtelen” palota 

Evlija Cselebi másodjára 1666-ban érke-
zett ide. Erről így ír: 

,,… Jelenleg Apafi Mihály vára s templo-
mai, bazárja, fogadói és palotái egész a 
Maros folyó partjáig annyira kiépültek, hogy 
az le nem írható. Különösen a királyok szá-
mára készült szemtelen palota oly díszes, 
hogy hozzá hasonló csak a cseh királyok pa-
lotája Csehországban…”. 

A török ostromok során a vár és a város sú-
lyos károkat szenvedett. A helyreállításakor 
a vár környéki házakat teljesen lerombolták, 
a kormányhivatalokat pedig Nagyenyedre 
költöztették át. 

1715. november 4-én, az uralkodó, III. Ká-
roly király névnapján gróf Steinville katonai 
főparancsnok nagy pompával tétette le az új, 
Vauban-rendszerű, csillag alakú erődítmény 
alapkövét. Ez 1738-ban készült el. 
A székesegyházat többször is 
kirabolták 

A kapu jobb oldalán emelkedik Erdély leg-
hatalmasabb román kori építészeti emléke, a 
püspöki székesegyház, amely alatt egy kisebb 
méretű, 11. századi bazilika maradványait 
tárták fel. 

Kiss Gábornak az Erdélyi várak, várkasté-
lyok című munkájából is kiderül, hogy a ma 
látható székesegyház a 12–13. században 
épült. A tatárjáráskor leégett, boltozata és 
szentélye összeomlott. 1277-ben pedig a szá-
szok gyújtották fel. 

A helyreállított székesegyházat a törökök 
is kirabolták. 

A székesegyház 1565-től a protestánsoké 
lett, és rövid megszakítással (1594–1603) 
1715-ig a református vallásúakat szolgálta. 
1716-tól ismét az erdélyi római katolikus 
püspököké, jelenleg pedig a gyulafehérvári 
érsek székesegyháza. A két középkori torony 

közé fogott, boltozatos nyugati előcsarnok 
barokk oromzatát a magyar szentek alakjai 
díszítik (1728). Alatta nyílik a kora gótikus 
szerkezetű és díszítésű nyugati kapu.  
A székesegyház főszentélye 
több szakaszban épült 

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsek-
ség honlapján olvasható, hogy a 13. század 
elején a ma meglévő szentélynégyzetet egy 
félköríves apszis zárta, amelyet a század 
végén leromboltak, kora gótikus stílusban ki-
toldottak, és egy lóhereíves oltárkredenccel 
díszítettek. Oldalfalaiban két késő román kori 
Szent Mihály-dombormű található. Főoltárá-
nak felépítményét Batthyány Ignác püspök 
megrendelésére Hoffmayer Simon készítette 
(1783–1784). 

A falak mentén állnak a Klobusiczky Fe-
renc püspök megrendelésére készített barokk 
kanonoki stallumok (1744). Jobbra, délre nyí-
lik a barokk stílusú „új” sekrestye (1728 
körül) díszes barokk portáléja. A kereszthajó 
északi szárát bővítő mellékapszis lóhereíves 
vakárkádjai között 1510 után keletkezett re-
neszánsz falképek töredékei fedezhetők fel.  

Az északi mellékhajó pilléreinek lábazatait 
és fejezeteit díszítő fantáziaalakok szinte ki-
vonatát képezik a II. székesegyházat építő 
késő román kori műhely faragványainak. 
Martinuzzi György, Bethlen Gábor és 
I. Rákóczi György sírját kirabolták 

A templom főbejáratának jobb oldalán lát-
hatók Hunyadi János kormányzó, Hunyadi 
László, a bal oldalán pedig Izabella királyné 
és János Zsigmond fejedelem szarkofágjai. Itt 
volt eltemetve Martinuzzi György, Bethlen 
Gábor és I. Rákóczi György, kiknek sírjait 
korábban kirabolták, és csontjaikat kiszórták 
belőlük. 

A székesegyház mögött, a nyugati várfal-
hoz közel van a fejedelmek háza, mely ere-
detileg a püspökök palotája volt, itt lakott 
Izabella királyné is. 

A nyugati várfalnál található a 17. század-
ban épült Apor-ház, mellette pedig Bethlen 
Miklós kancellár lakóháza és a Batthyaneum, 
a római katolikus püspöki könyvtár emeletes 
épülete. 

A várat övező falak és a bástyák nagy 
része, továbbá az egykori vizesárok nyomai 
még láthatók. 

Épített örökségünk 
Az erdélyi püspökség értékei 

Az erdélyi püspökséget I. Szent István király alapította 1009 táján, központja 
a gyulafehérvári várban volt. A csak ásatásokból ismert, 11. századi úgyne-
vezett I. székesegyház háromhajós, egyetlen félköríves apszisú bazilika volt, 
alapfalainak vonalát ma csak a mellékhajók padozatán jelzi eltérő színezésű 
vonal. A történelem lapjaiból ismeretes, hogy ezt az épületet a 12–13. század 
fordulója után váltotta fel a mai, ugyancsak bazilikális elrendezésű, de jóval 
nagyobb székesegyház háromhajós, két toronnyal díszített együttese, mely-
nek eredetileg rövidebb szentélyét két mellékapszis fogta közre. A két közép-
kori torony közé fogott, boltozatos nyugati előcsarnok barokk oromzatát a 
magyar szentek alakjai díszítik.  
Nagy-Bodó Tibor 
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket szeptember 29-ig a 
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. 

A  SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (1.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Kiss Viktor, Marosvásárhely, 1848. út 

Személy Béla, Marosvásárhely, A. Iancu u. 

A pályázati rejtvény megfejtése: 
FEUERBACH; GEORCH; GALAMBOS; CZIRÁKY; 

BRÜLL; GRUNDTVIG; UDVARY 

Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  
a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
a szeptember 9-i  

számból: 
 

Ikrek:  
Kard és kasza 
 
Skandi:  
Könnyebb barátságot kötni, 
mint fenntartani.
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Szerkeszti: Kiss Éva 1015.

VÍZSZINTES: 1. Székely író, 125 éve született (Áron). 6. Zsidó származású író, 
125 éve született (Károly). 10. Becézett Mária. 11. Kolozs megyei város lakója. 12. Habs- 
burg f herceg, helytartó, MTA-tag, augusztusban 150 éve született (Ágost). 17. Becézett 
nagyapa. 19. Tisztelt címzett (röv.). 20. Ennyit akar a szarka. 21. Nagy test  papagáj. 22. 
A marha teste! 23. Mikszáth felesége. 24. … Eastwood, amerikai színész. 25. Huzal. 26. 
Te és én. 27. Küzdelem, viadal. 29. Idegen Irén. 30. Magyar bank (röv.). 32. Helyez , 
tev . 34. Talpakon csúszó járm .  35. Errefele! 37. Cölöp hegyes vassal. 39. Általános 
vám- és kereskedelmi egyezmény (röv.). 42. Forradalmár (Jean-Paul). 45. Iskola (rég). 
47. …ipso. 48. Ama párja. 49. Eblak. 51. Életút. 52. Kárt okoz. 53. Építész, m egyetemi 
tanár, 100  éve halt meg (Samu). 54. F orvos, szakíró, 150 éve született (Ern .) 

FÜGG LEGES: 1. Néma tréfa. 2. Air India (röv.). 3. Új-zélandi slakó. 4. Futó-
verseny indítása. 5. Görög bet . 6. A foszfor és a rádium vegyjele. 7. Jótékonykodik. 8. 
Töltényhüvely. 9. Gyógyszervegyész, gyárindító, 150 éve született (Gedeon). 13.  
Ikrak . 14. Középen iszkoló! 15. … ’Antimo, város Nápoly közelében. 16. Latin és. 18. 
Látta az esetet. 20. Gyógypedagógus (süketnémák),  pap, 250 éve született (Antal). 
21. Formál. 22. Idegen küzd tér. 24. Áramlást szabályozó eszköz. 25. Sokba kerül. 28. 
Parancsoló személy. 29. Lekvár. 31. Péksütemény. 33. Róma lakója. 34. Bolt (angol). 36. 
A rádium vegyjele. 38. Országgy lés helye (1707). 40. Harmadvágás. 41. Anatómus, 150 
éve született (Zsigmond). 42. Nyelvész, egyetemi tanár, 150 éve született (János). 43. 
Amely tárgy. 44. Csúcsérték (angol). 46. Német, svéd és uruguayi autójel. 50. Alá. 52. 
Vermet készít. L. N. J.
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Edmundovics  
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véleményét idézzük  
a f sorokban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva George Orwel angol író 
egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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A marosvásárhelyi rendszeres 
bábszínház-látogatók – gyer-
mekek és felnőttek egyaránt 
– bizonyára már nagyon vár-
ják, hogy újra betódulhassa-
nak az Ariel Ifjúsági és 
Gyermekszínház kapuján.  
Székely Katalinnal, az intézmény 
magyar társulatának művé-
szeti vezetőjével az új évad 
apropóján beszélgettünk.  

– Meglátásod szerint melyek 
lesznek a közeljövő kihívásai? 

– Nehéz időszakon vagyunk túl, 
én mégis a pozitívumait szeretném 
kiemelni. Mivel az óvodás- és kis-
iskoláscsoportoknak szóló délelőtti 
előadások helyett délutáni előadá-
sokat szerveztünk, amelyekre első-
sorban családok jöttek, bővítenünk 
kellett a kínálatot is. Sikerült egy 
nagyon színes, 10-12 előadásból 
álló, színvonalas repertoárt összeál-
lítani az elmúlt év során. A legna-
gyobb kihívásnak azt tartom, hogy 
ezeket az előadásokat mind műso-
ron tudjuk tartani, sőt újabbakkal is 
bővíteni tudjuk. 

– Mikor indul az évad, és mire 
számíthat a közönség az ősszel? 

– Az évadot elindítottuk, és nagy-
ban zajlanak már a próbák. Szep-
tember 25-én, vasárnap délelőtt 11 
órakor lépünk újra közönség elé a 
Vándor Miska című bábjáték felújí-
tott változatával, amelyben először 
lép színpadra társulatunk új tagja, 
Nagy Tímea. Az előadás rendezője 
Bonczidai Dezső. Szeptember 
utolsó hetében újra műsorra kerül a 
közkedvelt Évszakok című csecse-
mőelőadásunk Barabás Olga rende-
zésében. Az október 6–16. között 
műsorra tűzött előadásaink a Szé-

kelyföld Napok keretén belül zajla-
nak, ekkor a Vándor Miska, a Fo-
gadó a kíváncsi hörcsöghöz és a 
Gabi és a repülő nagypapa is lát-
ható lesz. Mindezek mellett az el-
múlt évad gazdag repertoárjából 
továbbra is műsoron marad a Ke-
rekerdő közepében, A brémai muzsi-
kusok, A varázstükör és a Hoppláda 
című mesejáték, illetve a János 
vitéz és a Lúdas Matyi is. A 7–12. 
osztályos korosztályt a Viszlek ma-
gammal című interaktív színházi 
nevelési előadásra várjuk.  

– Készül-e idén új előadás? 
– Október végén új bemutatóval 

várjuk a közönséget, ismét nálunk 
rendez a pécsi Bóbita Bábszínház 

igazgató-rendezője, Sramó Gábor. 
Ezúttal a Csizmás kandúr című me-
sére esett a választásunk, azt állítja 
színpadra a tőle már megszokott 
igényességgel és játékossággal. Pe-
tőfi születésének 200. évfordulójára 
készülve Barabás Olga rendhagyó 
János Vitéz-előadást állít színpadra, 
a bemutatót január elejére tervez-
zük. A roma mesék és legendák 
alapján született Zurinka című elő-
adásunk próbái novemberben foly-
tatódnak Gavril Cadariu 
rendezésében. A tervező Eugenia 
Tărăşescu-Jianu, az előadás szöveg-
könyvét Alina Nelega írta, és Zseh-
ránszky István fordította magyarra. 
A következő naptári évre, az évad 

végéig sok szép tervünk van még, 
de ezek megvalósítása nagyban 
függ jövőbeli pályázási lehetősége-
inktől, valamint a következő évre a 
fenntartó által számunkra kiutalt 
költségvetéstől. 

– Vendégelőadások körvonala-
zódtak-e már? 

– Egyelőre még nem. 
Turnékból sem lesz hiány  

– Kaptatok-e már meghívást 
megyén, illetve határon túli fel-
lépésekre?  

– Több meghívás is érkezett, 
egyrészt a Székelyföldről, hiszen 
Hargita és Kovászna megye gyer-
mekközönsége visszavár bennün-
ket, másrészt Magyarországról, 

ahol 2023-ban megrendezésre kerül 
a térségek és műfajok párbeszédé-
nek szánt Színházi Olimpia. Így a 
tervek szerint tavasszal több hely-
színen is játsszuk a Gabi és a repülő 
nagypapa című nagy sikerű előadá-
sunkat. Szintén ezzel az előadással 
szerepelünk két hazai fesztiválon: 
októberben a kolozsvári Puck Nem-
zetközi Báb- és Marionettszínházak 
Fesztiválján, novemberben pedig a 
csíkszeredai Lurkó Fesztiválon. 
Ezenkívül Pécsről, az Escargo Ha-
jója Színházi és Nevelési Szövetke-
zet részéről is érkezett egy tavaszi 
meghívás, ott a Viszlek magammal 
című ifjúsági előadásunkat játsszuk 
majd. 

– Mit tudhatunk a bérletrend-
szerről: megmarad-e a családi 
bérlet, illetve meghirdetitek-e a 
tanintézményeknek szóló bérle-
teket? 

– A bérletrendszer abban az érte-
lemben marad meg, hogy bérletáron 
kínáljuk a jegyet a hozzánk szerve-
zetten érkező iskolai és óvodai cso-
portoknak. Mivel bizonyos fokig 
megmaradt a korlátozások miatti bi-
zonytalanság, arra gondoltunk, 
hogy jobb, ha nem kell előre meg-
vásárolni az évadonként három elő-
adás megnézésére feljogosító 
bérletet, hanem külön-külön lehet a 
kiválasztott előadásokra bérletáron 
jegyet váltani. Az előadás-kínálatot 
folyamatosan bővítjük, illetve az új 
bemutatók mellett a meglévő és fel-
újított darabokat is szeretnénk mű-
soron tartani. Bízunk benne, hogy 
mindenki kedvére tud majd válo-
gatni a meghirdetett 10-12 előadás-
címből. A szabadelőadásokon 
természetesen továbbra is ajánljuk 
mindenki figyelmébe a családi ked-
vezményeket. 

Nemcsak film-, hanem zenei 
és színházi élményekben is 
gazdagnak ígérkezik a 30. 
Alter-Native Nemzetközi Rö-
vidfilmfesztivál. A szeptember 
28-a és október 2-a között a 
marosvásárhelyi Kultúrpalo-
tában zajló szemle szervezői 
idén is gondoskodtak arról, 
hogy jó zenével lepjék meg a 
közönséget. 

A fesztivál első napján, szerdán 
20.30 órától a temesvári The Tango 

Orchestra lép a Kultúrpalota szín-
padára. A zenekar elsősorban Cári 
Tibor zeneszerző saját szerzeményű 
tangóit játssza e projekt keretében. 
Zongorán Cári Tibor, tangóharmo-
nikán Ilko Gradev (Bulgária), hege-
dűn Carmen Păulescu, csellón 
Szabó J. Attila, míg nagybőgőn Şte-
fan Caşcaval kísér. A zenekar meg-
hívottjaként Dolhai Attila Jászai 
Mari-díjas magyar színész, musi-
calénekes, operetténekes, valamint 
a közismert és közkedvelt marosvá-

sárhelyi énekesnő, Koszorus Krisz-
tina énekel. 

Csütörtökön 20.45 órától a ma-
gyarországi Nigun zenekart lát-
hatja-hallhatja a közönség. A Nigun 
– európai dzsessz-zenekarként 
egyedülállóan – a közép-kelet-euró-
pai zsidó zenét tartja eredőjének. 
Zenéjükben a spirituális erőt hor-
dozó hagyomány és a modern 
dzsessz olvad egységgé. A Nigun 
mindig is átlépte a műfaji határokat, 
leginkább talán a klez-jazz jelző írja 
le, milyen irányban gondolkodnak, 
ám zenéjüket legalább ennyire jel-
lemzi a kreativitás és a színpadon 
spontán születő pillanatok varázsa. 
A zenekar számos országban ven-

dégszerepelt már Európában, vala-
mint fellépett a tengerentúlon, New 
Yorkban és Washingtonban.  

Ugyancsak csütörtökön 18 órától 
a Karpatenflecken című felolvasó-
színházi előadást nézheti meg a kö-
zönség a Kisteremben. A Patkó Éva 
rendezésében színpadra vitt Tho-
mas Perle-darab a Kárpátok árnyé-
kából származó három női 
generáció történetét boncolgatja 
ugyanarról a szülőföldről, de három 
országból: a nagymama még a 
Román Királyságban született, a 
lánya a Népköztársaságban, az uno-
kája a Szocialista Köztársaságban. 
Cipszerül, románul és magyarul 
rajzolják meg a német-magyar-
román történelmi panorámát, ame-
lyet az elmúlt századok erőszakos 
politikai zűrzavarai befolyásoltak a 
18. századi német bevándorlástól a 
nemzetszocializmuson és Ceau- 
şescu bukásán keresztül a nyugati, 
„jobb” életig.  

Pénteken 19.45 órától A kis her-
ceg című előadás lesz látható Ştefan 

Ruxanda rendezésében. A műben 
három színész – Dora Notarescu, 
Vlad Gălăţianu és Ştefan Ruxanda 
– élő zene kíséretével kalauzolja el 
a nézőket a kis herceg által meglá-
togatott összes bolygóra.  

Vasárnap 20 órától a fesztivál 
régi barátja, évről évre visszatérő 
fellépője, Földes László Hobo tart 
koncertet a Kultúrpalotában. Vele 
tart Gál István (dobok, ütősök), 
György Attila (basszusgitár), Igali 
Csanád (billentyű, vokál) és Kiss 
Zoltán (gitárok, dobok).  

A fesztivál partnerei: a Maros 
Megyei Tanács, a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem, a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház, a Liszt In-
tézet – Magyar Kulturális Központ, 
Bukarest. Főtámogatók: Marosvá-
sárhely Polgármesteri Hivatala, a 
Kulturális Minisztérium, az 
RMDSZ, a Román Nemzeti Film-
intézet, a Communitas Alapítvány, 
a Bethlen Gábor Alap (Magyaror-
szág).  

Zene és színház a 30. Alter-Native-on 
Hobo, Dolhai és A kis herceg 

Nagy Székely Ildikó

Vándor Miska

A Nigun zenekar

The Tango Orchestra
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Új évad a marosvásárhelyi Ariel színházban 
Csizmás kandúr és rendhagyó János vitéz 



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (17079-I) 

ELADÓ nemes szőlő. Tel. 0743-187-
065, 0265/719-338. (17115-I) 

ELADÓ sírhely a Jeddi úti temetőben. Tel. 
0770-384-200. (17157) 

ELADÓK 8 hetes yorkshire kiskutyák. Tel. 
0753-473-193. (17157) 

ELADÓK: összecsukható vaságy, 
varrógép, hintaszék, festmények, keretek, 
rádió, aragázkályha, porszívó, szép 
cserefa ajtó, többféle bútordarab, 
lemezek, órák, csergeterítő, üvegkorsók, 
többféle nagy és kicsi edény, 15 db 
báránybőr, sok baba, kerékpár, 
szőnyegek, régiségek, szép íróasztal, 
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón. 
Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-342. 
(16999) 

ELADÓ 10 ár telek Mezőcsáváson. 
Tel. 0746-016-900, 0752-849-226. 
(17174-I) 

VESZEK régi képeket, képkereteket, 
antik bútorokat, porcelántárgyakat 
stb. Tel. 0731-309-733. (-I) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16964) 

KIADÓ 3 szobás tömbházlakás az or-
vosi egyetem környékén 2-3 egyete-
mista lánynak. Tel. 0774-518-611. 
(17084-I) 

ELADÓ egyszoba-összkomfortos, 50 m2-
es lakás a Dózsa György utca 189. szám 
alatt. Érdeklődni mindennap 8-20 óra 
között a 0773-381-254-es telefonszámon. 
(17063) 

KIADÓ hosszú távra 3 szobás, búto-
rozott tömbházlakás a Kövesdombon. 
Tel. 0741-123-181. (17131-I) 

Eredményjelző 
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló: 
* A csoport: Rangers FC (skót) – SSC Napoli (olasz) 0-3 (0-
0), kedden játszották: Liverpool FC (angol) – AFC Ajax 
(holland) 2-1 (1-1). Az állás: 1. Napoli 6 pont, 2. AFC Ajax 
3 (5-2), 3. Liverpool FC 3 (3-5), 4. Rangers FC 0. 
* E csoport: Chelsea FC (angol) – FC Salzburg (osztrák) 1-
1 (0-0), AC Milan (olasz) – Dinamo Zágráb (horvát) 3-1 (1-
0). Az állás: 1. AC Milan 4 pont, 2. Dinamo Zágráb 3, 3. FC 
Salzburg 2, 4. Chelsea 1. 
* F csoport: Real Madrid (spanyol) – RB Lipcse (német) 2-
0 (0-0), Sahtar Donyeck (ukrán) – Celtic FC (skót) 1-1 (1-
1). Az állás: 1. Real Madrid 6 pont, 2. Sahtar Donyeck 4, 3. 
Celtic FC 1, 4. RB Lipcse 0. 
* G csoport: Manchester City (angol) – Borussia Dortmund 
(német) 2-1 (0-0), FC Koppenhága (dán) – Sevilla (spanyol) 
0-0. Az állás: 1. Manchester City 6 pont, 2. Borussia Dort-
mund 3, 3. FC Köbenhavn 1 (0-3), 4. Sevilla 1 (0-4). 
H csoport: Juventus (olasz) – Benfica (portugál) 1-2 (1-1), 
Makkabi Haifa (izraeli) – Paris Saint-Germain (francia) 1-3 
(1-1). Az állás: 1. Paris Saint-Germain 6 pont (5-2), 2. Ben-
fica 6 (4-1), 3. Juventus 0 (2-4), 4. Makkabi Haifa 0 (1-5). 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (66289-I) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(66256-I) 

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Ma-
rosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (23195-I) 

AJTÓ-ABLAK SZERELŐT alkalmazunk jó fizetési lehetőségek-
kel. Követelmény: megbízhatóság, pontosság, hajtási engedély. Tel. 
0745-301-460. (17162-I) 

MAROSVÁSÁRHELYI MUNKAVÉDELMI és TŰZVÉDELMI 
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁLLALKOZÁS TECHNI-
KAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYT alkalmaz. Az 
önéletrajzot az office@munkavedelem.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 
0365/730-074. (23200-I) 

AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (66754-I) 

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és TÖLTŐNŐT hentesáru 
készítéséhez. Tel. 0744-644-026. (23252)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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Roncsautóprogram 2022 
Eladná régi autóját?  

Most lehetősége van LEADNI akkor is,  
ha NEM kíván új autót vásárolni.  
Szállítást, forgalomból kiíratást  
és helyben fizetést vállalunk!  

Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon. 

VÁRMEZŐN áron 
alul eladó két 
téliesített ház (100-
100 m2) 16 ár 
telekkel, két család 
részére is alkalmas. 
Tel. 00-36-70-246-
0383. (17096-I)

Az RMDSZ Maros megyei szervezete hétfőn 
útjára indította „félidős”, azaz két választás 
közötti körútját, amivel az a cél, hogy feltér-
képezzék az RMDSZ kerületi és helyi szerve-
zeteiben felmerülő kérdéseket, amelyekre az 
elkövetkező időszakban megyei, országos 
vagy akár európai parlamenti szinten meg-
oldásokat kell találni – közölte a megyei 
szervezet.  

Első nap az RMDSZ segesvári kerületébe látoga-
tott Csibi Attila Zoltán megyei ügyvezető elnök, va-
lamint Kovács Mihály Levente, a megyei 
önkormányzat alelnöke, velük együtt Szász Izolda és 
Szabó Albert megyei tanácsosok.  

„A segesvári kerületi szervezet, bár területi terje-
delemre a legnagyobb, a magyarság számarányában 
mégis a legkisebb. Fontos, hogy a szórványban is arra 
törekedjünk, hogy a magyarság nyelvében és kultú- 
rájában megmaradjon azáltal, hogy a közösség szá-
mára fontos szimbólumokat megőrizzük, valamint az 
itthon maradás feltételeit megteremtsük” – emelték 
ki. Mindezek megvalósításáért a közösség kérésére 
tenni fognak, hogy a Zeyk Domokos hős tiszteletére 
állított héjjasfalvi emléktáblát megújítsák, de fontos-
nak tartják, hogy az Országos Befektetési Társaság-
hoz (CNI) beterjesztett, a héjjasfalvi 
szennyvízcsatorna kiépítését, valamint a segesvári 
úszómedence megépítését célzó pályázatokat nyomon 
kövessék. „A 2024-es esztendő négy olyan kihívás elé 
állít bennünket, amelyben nem engedhetjük meg, 
hogy a magyarság széthúzzon, és ezáltal a helyi kö-
zösségek életminőségének a csorbításának legyünk 
szemtanúi” – hangsúlyozták, köszönetet mondva Gáll 
Ernő kerületi elnöknek a hosszú éveken át végzett ki-
tartó szervezeti munkájáért. 

Küküllőszéplak községben erős és dolgos 
RMDSZ-testület tevékenykedik, Szakács Béla pol-
gármesternek szívügye a község fejlődése. Itt a ma-
gasra ugrott energiaárak miatti kérdésekre kell választ 
találni, folytatni kell a beruházásokat, megoldani a 
községben a közszállítás miatti gondokat. Örvende-
tesen elsőbbséget élvez itt a gyerekek anyanyelven 
történő oktatása. 

Kedden a Küküllő alsó vidékén folytatódott a 
körút, Szabó Albert megyei tanácsos és a dicsőszent-
mártoni kerületi elnök is elkísérte a megyejáró kara-
vánt Ádámosra, Vámosgálfalvára és Mikefalvára, 
ahol fontos a helyiek életminőségének javítása, mind 
az infrastrukturális beruházások, mind pedig közös-
ségformáló tevékenységek révén. Ezekben a közsé-
gekben folyik az aszfaltozás, megújulnak az iskolák 

és a kultúrotthonok, orvosi központok létesülnek, ren-
deződnek a telekelési kérdések, valamint munkahely-
teremtő ipari zónák kialakítása és a 
szennyvízcsatorna-rendszerek bővítése is a célok kö-
zött szerepel.  

A községi szervezetekkel és helyi vezetőkkel foly-
tatott egyeztetések során kiemelték: a megyei taná-
csosok és a megyei tanácsnál tevékenykedő 
szakszemélyzet kellő odafigyeléssel kell kövesse a 
megyében zajló munkálatok kivitelezését, továbbra is 
prioritás legyen az, hogy a magyar nyelvű osztályok 
ne szűnjenek meg kistelepüléseken, a megyei beru-
házások felgyorsítása érdekében a bürokratikus eljá-
rásokat gördülékenyebbé kell tenni, hatékonnyá kell 
tenni az országos törvényhozói és kormányzati dön-
tések kommunikációs csatornáját, hogy a helyi veze-
tők gyors tájékoztatásban részesüljenek. 

Szerdán a Maros-Mezőségre fordult a megyejárás 
„kocsirúdja”. Mezőpanitban igény mutatkozik egy 
mezőségi fórum létrehozására, üdvözölendő lenne 
egy megyei szakemberekből álló csapat kialakítása, 
amely nyomon követné a megyei prioritáslistát, és a 
pályázatokkal kapcsolatosan folyamatosan útmutatást 
nyújtana a helyi önkormányzatoknak. Fontos, hogy 
az árnövekedések és értékkülönbségek ellenére is 
megvalósuljanak a község számára lényeges projek-
tek – jegyezték fel a Bodó Előd Barna polgármester-
rel és csapatával folytatott beszélgetés nyomán. 

Mezőmadarason Kovács Ilona polgármester asz-
szony minden pályázati lehetőséget kiaknázva pró-
bálja községét a fejlődés útján vezetni: tervben van 
egy orvosi központ, szolgálati lakás, kulturális köz-
pont, sportterem létrehozása, prioritásként szerepel az 
utcák aszfaltozása, egy állategészségügyi központ lét-
rehozása, valamint a közszállítás helyzetének rende-
zése. 

Mezőbándon nem szűkölködnek pályázatokban: 
utak aszfaltozása, iskola felújítása, orvosi központ lét-
rehozása, a tömbházak szigetelése, a vízhálózat hely-
zetének rendezése szerepel napirenden – vázolta 
Horváth Árpád alpolgármester. 

Nagysármáson is erős RMDSZ-szervezet fogja 
össze a szórványközösséget, Trombitás Jolán alpol-
gármester asszony és csapata a helyi magyar közös-
ségért dolgozik. Megújult a helyi iskola, bölcsőde, 
kulturális és szabadidőközpont létesül, valamint pri-
oritás a szennyvíztisztító állomás és az ingázást elő-
segítő összekötő utak létrehozása, de nagy az igény a 
minőségi anyanyelvű oktatásra, és fontos lenne az 
after-school program bevezetése. (GRL) 

A három magyar válogatott labdarúgóval felálló 
RB Lipcse 2-0-ra kikapott a címvédő Real Madrid 
otthonában a Bajnokok Ligája csoportkörének máso-
dik fordulójában, szerdán. Gulácsi Péter, Willi Orbán 
és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a találkozót, 
amelyen Federico Valverde és Marco Asensio sze-
rezte a hazaiak góljait. 

A Chelsea házigazdaként 1-1-es döntetlent játszott 
a Salzburggal. A nézők a 21. percben állva tapsoltak 
és énekeltek, így éltették a múlt héten menesztett Tho-
mas Tuchel vezetőedzőt, akinek az irányításával ta-
valy tavasszal megnyerte a BL-t a londoni csapat. Ez 
volt az első mérkőzése a Chelsea-nek a német szak-
vezető helyét átvevő Graham Potter irányításával. 

A Paris Saint-Germain 3-1-re nyert a Makkabi 
Haifa otthonában. A párizsiak első gólját Lionel 
Messi szerezte, aki immár 39 különböző csapat háló-
jába talált be a BL-ben, így Cristiano Ronaldót (38) 
megelőzve immár egyedüli csúcstartó ebben a kate-
góriában. A PSG csoportjában a második meccsét is 
elveszítette a Juventus, amely ezúttal hazai pályán a 
Benficától kapott ki 2-1-re. 

Megyejáró úton az RMDSZ 

Elmaradt a bravúr, kikapott a Lipcse Madridban

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések a televízióban 
Szeptember 16., péntek: 

* 18.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange Sport 1: FC Voluntari – Universitatea 1948 Craiova (Szuperliga, 11. forduló) 
* 21.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Petrolul 52 Ploieşti – Konstancai FCV Farul (Szuperliga, 11. forduló) 

Szeptember 17., szombat: 
* 12.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Bukaresti CSA Steaua – Konstancai Unirea (2. liga, 17. forduló) 
* 14.30 óra, M4 Sport: Dorogi FC – Budapest Honvéd (Magyar Kupa) 
* 16.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange Sport 1: Aradi UTA – Nagyszebeni Hermannstadt (Szuperliga, 11. forduló) 
* 17.00 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (Magyar Kupa) 
* 19.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange Sport 1: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Botosáni FC (Szuperliga, 11.  
    forduló) 
* 21.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Bukaresti Rapid 1923 – CS Mioveni (Szuperliga, 11. forduló) 

Szeptember 18., vasárnap: 
* 11.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Bodzavásári Gloria – Bukaresti Dinamo 1948 (2. liga, 17. forduló) 
* 14.00 óra, M4 Sport: Pécsi MFC – Paksi FC (Magyar Kupa) 
* 17.00 óra, M4 Sport: Bicskei TC – Ferencvárosi TC (Magyar Kupa) 
* 18.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Kolozsvári FCU – Chindia Târgovişte (Szuperliga, 11. forduló) 
* 21.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: CSU Craiova – Bukaresti FCSB (Szuperliga, 11. forduló) 

Szeptember 19., hétfő: 
* 20.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Campionii FC Argeş Piteşti – Kolozsvári CFR 1907 (Szuperliga, 11. 
   forduló) 
* 20.45 óra, M4 Sport: Magyarország – Izrael (férfifutsal-világbajnoki selejtező) 



ELCSERÉLNÉM kicsi udvaros 
lakásomat nagyobbal vagy 
tömbházlakással. Tel. 0773-345-605. 
(17101) 

KIADÓ 2 szobás lakás. Eladó 150 kg-os 
disznó. Tel. 0740-124-154. (17138-I) 

ELCSERÉLNÉM központi, I. emeleti, 
3 szobás, I. osztályú tömbházlaká-
som garázzsal, marosvásárhelyi ud-
varos házzal. Tel. 0740-561-494. 
(17165-I) 

KIADÓ bútorozott, 2 szobás, I. eme-
leti tömbházlakás a Kornisán. Tel. 
0741-051-058. (17168-I) 

ELADÓ saját hőközpontos, három-
szobás, harmadik emeleti, erkélyes 
lakás téglaépítésű tömbházban, Ma-
rosvásárhelyen, a régi Tudorban, bú-
torral vagy anélkül. Tel. 
00-36-30-532-9685. (p.-I) 

ELADÓ külön bejáratú, tiszta, rende-
zett, bútorozott tömbházlakás Maros-
vásárhelyen, a Kovászna sétány 2/4. 
szám alatt. Tel. 0722-749-654, 15-20 
óra között. (17185-I) 

ELVESZETT 

ELVESZTETTEM Illés Barna Loránd 
névre szóló egyetemi ellenőrzőmet. 
Semmisnek nyilvánítom. (17194) 

MINDENFÉLE 

AKTÍV, nyugdíjas hölgy házi kedven-
cek gondozását vállalja, amikor a 
gazdi elutazik. Tel. 0770-108-682. 
(17164-I) 

SZÍVESEN besegítek idős személyek 
mindennapi tevékenységeibe, öreg-
otthonban is. Tel. 0770-108-682. 
(17164-I) 

BOR, SZŐLŐ rendelhető Ákosfalván. 
Tel. 0756-811-553. (mp.-I) 

CÉGALAPÍTÁS, digitális aláírás. Tel. 
0744-422-717. (17018-I) 

HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépé-
szeti, monofázisú, háromfázisú. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

SZAKMABELI, betegápolást vállalok 
Marosvásárhelyen 6, 8 órára.  Tel. 0742-
291-609. (17100) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz megyek. Tel. 0740-527-205. 
(17025) 

A NORALEX Monumente Funerare 
előnyös áron, 6800 lejért készít sírke-
retet. Az ár mindent tartalmaz. Tel. 
0752-643-455. (17047-I) 

SZOBAFESTÉST, házszigetelést 
vállalok. Tel. 0747-462-267. (17143-I) 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
bármilyen kisebb javítást, tetőfedést 
cseréppel, fémcseréppel, külső-belső 
festést, saját anyaggal is dolgozunk. 
Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300-
332. (17031) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen 
javítást, festést, szigetelést, csatorna-
javítást, teraszkészítést. Hívjanak bi-
zalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17038-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigete-
lést, tetőfedést Lindab lemezzel. Hív-
janak bizalommal! Tel. 0767-837-782. 
(17039-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (17117-I) 

VÁLLALJUK új tető készítését, saját 
anyagunkból is (bármilyen mintájú 
Lindab lemez, cserép is), külső szige-
telést, parkettlerakást, kisebb tetőja-
vítást, cserépforgatást. Nyugdíjasok- 
nak 10% kedvezmény. Tel. 0753-967-
492, István; 0751-622-195, Gabi. 
(17145-I) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0745-680-818, Csaba. (17118-I) 

TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új 
tetők készítését, cserépforgatást, sür-
gős javítást, építkezési munkát. Tel. 
0750-826-225. (16832) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0767-563-971, Balázs. (16992) 

56 ÉVES nő munkát vállal: takarítást, 
beteggondozást. Tel. 0770-663-571. 
(17171) 

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel. 0752-
849-226. (17174) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk szeptember 16-án 
a cserefalvi id. HORVÁTH 
FERENCRE halálának 40. 
évfordulóján. Szép emléke, 
szeretete örökre élni fog 
szívünkben. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (17158) 

Fájó szívvel, soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk id. 
SZABÓ LÁSZLÓRA halálának 
6. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Felesége, gyerekei és azok 
családja. (17167-I) 

„Ne fájjon nektek, hogy már 
nem vagyunk, hisz napként az 
égen nektek ragyogunk.” 
Fájó szívvel emlékezünk 
felejthetetlen, drága jó 
szüleimre, a három éve 
elhunyt édesanyámra, id. 
VAJDA ERZSÉBETRE szül. 
Gyéresi és a tizenkét éve 
elhunyt, ludasi születésű id. 
VAJDA LAJOSRA. Emlékük 
legyen áldott, nyugalmuk 
csendes! Soha el nem 
feledünk! 
Leányuk, menyük és unokáik 
családjukkal együtt. (17178) 

Kezedet fogtam volna szünös-
szüntelen,  
amíg kezdődik és véget ér a 
végtelen.  
Öleltelek volna mindig úgy,  
ahogy te régen engem öleltél 
kisdedként a kebleden. 
Emlékezünk a szomorú napra, 
szeptember 18-ára, drága jó 
édesanyám, a nyomáti NAGY 
S. IDA halálának 24. 
évfordulóján. Pihenése legyen 
csendes és zavartalan! 
Nyugodjon békében! 
Szerettei. (17183) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
szeptember 15-re, amikor két 
évvel ezelőtt eltávozott 
közülünk a szeretett férj, 
édesapa, testvér, rokon, 
szomszéd, a nyárádremetei 
születésű, marosszentgyörgyi 
id. SÓFALVI GYÖRGY. 
Életével, kitartó munkájával, 
Istenbe vetett erős hitével és a 
betegsége alatt tanúsított 
türelmével példát mutatott 
számunkra. Hisszük azt, hogy 
találkozunk az Örökkévaló-
ságban! Nyugodjon békében! 
Özvegye, Katalin, fiai, György 
és Szabolcs, valamint 
családjuk. (-I.) 

ELHALÁLOZÁS 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett gyermeket, testvért és 
sógort, 

SIMON LÁSZLÓT 
életének 41. évében magához 
szólította az Úr. 
Földi maradványait szeptember 
16-án, pénteken 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a ma-
rosvásárhelyi református 
temetőben. Emléke örökké élni 
fog.  

A gyászoló család. (17180) 
 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett unokaöcs, 

SIMON LÁSZLÓ 
tragikus hirtelenséggel, életének 
41. évében elhunyt. 
Drága halottunk temetése szep-
tember 16-án, pénteken 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi 
református temetőben. Isten 
nyugtassa! 

Búcsúzik tőle a Menyhárt  
család. (17180) 

Megrendült szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a szeretett test-
vér, sógor, nagybácsi, rokon, 
barát, jó szomszéd és ismerős, 

ifj. CSERGEDI SÁNDOR 
szíve életének 44. évében meg-
szűnt dobogni. 
Drága halottunk virrasztása 
szeptember 16-án, pénteken este 
7 órakor lesz a Pax temetkezési 
vállalat cintermében. Temetése 
szeptember 18-án, vasárnap 13 
órakor lesz a marosszentgyörgyi 
temetőben (a nagy kórház mö-
gött). Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (17188) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Szomorúan vesszük tudomá-
sul, hogy GÁL BARNA 
GYULA, a segesvári RMDSZ 
egyik oszlopos tagja elhunyt. 
Felelősségtudata, szorgalma 
példaértékű volt mindannyi-
unknak, munkáját mindig be-
csülettel és odaadással 
végezte. 
Őszinte részvétünk gyászoló 
családjának. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!   
Az RMDSZ Maros megyei 
szervezete. (17181-I) 

Szomorú szívvel emlékeztünk 
szeptember 12-én a drága jó 
édesanyára, nagymamára, anyós- 
ra, 

FĂGĂRĂŞAN IRMÁRA 
szül. Orosz  

halálának tizenötödik évfor-
dulóján. 
Nyugodjál békében! 

Emlékét őrzi lánya, Pötyi,  
veje, Andris  

és unokája, Szilárd.  
(17161)

Ez a nap az emlékezés napja, 
érted imádkozunk halkan, 
zokogva. 
Szívedben nem volt más, csak 
jóság és szeretet, munka, 
küzdelem volt egész életed. 
Értünk éltél, bennünket 
szerettél, mégis búcsú nélkül 
elmentél. 
Fájó szívvel emlékezünk 
szeptember 16-án a búzaházi 

SZABÓ MIKLÓSRA, 
aki már 3 éve nincs közöttünk. 
Emléke örökké megmarad.  

Felesége, három gyermeke  
és imádott unokái: Boróka, Anitta és a kicsi Miklós Attila, valamint 

anyósa. (17146-I)

„Csillag volt, mert szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él, és örökké ott marad.” 
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szeptember 18-án a 
felejthetetlen férjre, odaadó édesapára, lelkes testvérre, barátra, 

BERECZKI BOTOND SÁNDORRA 
(Bobó), 

aki már húsz éve váratlanul elköltözött az élők sorából. 
Példaértékét, mosolygós arcát, tanácsait, szeretetét, közös 
emlékeink minden pillanatát egy életen át megőrizzük. 
Isten nyugtassa! 

Drága emlékét őrzi bánatos felesége, Judit, gyerekei:  
Andi és Zsolti. (17151-I) 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,  
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”  
(Juhász Gy.)  
A Nyárádszeredai Líceum 1977-ben végzett véndiákjai a 
negyvenöt éves érettségi találkozójuk alkalmából kegyelettel 
emlékeznek elhunyt TANÁRAIKRA és OSZTÁLYTÁRSAIKRA. (p.-I)

2022. szeptember 16., péntek __________________________________________  HIRDETÉS _________________________________________________  NÉPÚJSÁG 19 



Yuppi Family Weekend 
tábori hétvége 

Idén ősszel ismét sor kerül a népszerű és felüdítő Yuppi Family We-

ekend tábori hétvégére, ahol néhány napra a betegség miatti aggodal-

makat a játék, a nevetés és a szórakozás váltja fel.  

Idén az OTP Bank is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, és a 

Master Ski & Bike Klubbal közösen négynapos OTP Charity Tour ke-

rékpártúrát szervez az egyesület amatőrök és félamatőrök számára Brassó 

– Mezősályi útvonalon, a részvételi díjakból származó bevételt pedig a 

tábor megszervezésére fordítják.  

A szeptember 22. és 25. között megrendezésre kerülő túra a Yuppi-tá-

borban ér véget, így minden résztvevőt lelkes gyerekek fogadnak és bá-

torítanak. Az OTP Bank Románia vezérigazgatója, Fatér Gyula is 

csatlakozik az adományozó kerékpárosok csapatához a túra egyik sza-

kaszán. 

Bárki csatlakozhat ehhez a kerékpáros eseményhez, rövidebb, 30-40 

km-es szakaszokra, de akár a teljes távra is. Átlagosan napi 50-70 km-t 

fognak kerékpározni, biztonságos és jól szervezett körülmények között 

(pihenő- és frissítőpontokkal, szállással, étkezéssel stb.). 

A teljes körre a Brassó–Homoródalmás–Kőrispatak–Marosvásárhely–

Mezősályi útvonalon várják a lelkes és elszánt résztvevőket. 

Részletek a www.yuppicamp.ro/otpcharitytour weboldalon. 
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Tanuljon  
angolul és németül 
a CALEPINUS 
NOVUSNÁL! 

Egyéni és csoportos tanfolyamok 
középiskolásoknak és felnőtteknek. 

Érdeklődni a 0265-248-633, 
0744-381-006 telefonszámon. 


